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Przedmiot artykułu stanowią wyniki badań nad rozwiązaniem problemu zdefiniowanego w postaci pytania – jak jest istota, 

główne funkcje oraz jakie znaczenie mają opakowania transportowe Clip-Lok do wyrobów obronnych. Dla rozwiązania pro-

blemu głównego zdefiniowano zagadnienia szczegółowe obejmujące analizę terminologii dot. opakowania transportowego oraz 

regulacji prawnych w zakresie konieczności prowadzenia polityki ograniczenia odpadów powstałych z produkcji opakowań. W 

treści artykułu zaprezentowano również charakterystykę działania firmy Pol-Mare Sp. z o.o., która jest krajowym liderem usług 

spedycyjnych ładunków specjalistycznych w transporcie lądowym, morskim i lotniczym tj. w obszarze bezpieczeństwa transportu 

materiałów wybuchowych i sprzętu wojskowego. 

 

WSTĘP 

Opakowania transportowe odgrywają ważną rolę w działalności 
transportowej, a przemysł opakowaniowy zajmuje znaczące miejsce 
wśród innych dziedzin produkcji każdego kraju w Europie i na świe-
cie. Przemysł opakowaniowy jest jedną z największych i najbardziej 
rozwojowych gałęzi europejskiego i światowego przemysłu. Jedno-
cześnie rynek opakowań transportowych jest dynamicznie przeobra-
żającą się dziedziną, przeżywającą ciągły rozwój a zarazem jest sil-
nie osadzony w nowych trendach zachodzących we współczesnej 
gospodarce. Zdefiniowanie pojęcia opakowanie transportowe nie jest 
łatwe,  ponieważ spełnia ono różne funkcje, gdyż nie ma możliwości 
transportu, magazynowania, a także sprzedaży produktów, które nie 
posiadały by swoich specyficznych opakowań. Opakowanie transpor-
towe spełnia też szereg różnorodnych funkcji w procesie obrotu to-
warowego. Mimo, iż definicji opakowania transportowego można 
znaleźć w literaturze przedmiotu wiele, każda z nich wskazuje na 
jedną zasadniczą funkcję, jaką one pełnią – daje możliwość umiesz-
czenia w nim produktu, i dostarczenia go do odbiorcy.  

Działania związane z organizacją przewozu, występujące przed 
i po zakończonym procesie przewozowym (działania pomocnicze), 
również tworzą proces transportowy a poszczególne czynności mogą 
być wykonywane przez przewoźników, spedytorów lub inne wyspe-
cjalizowane podmioty. 

1. OPAKOWANIA TRANSPORTOWE  

1.1. Problemy terminologiczne  

Termin opakowanie ma swoje korzenie w języku łacińskim – pa-
ceus, a do języka polskiego przeszedł na przełomie XIX i XX wieku 
prawdopodobnie  z języka niemieckiego (Packen, Packung). Według 
niemieckich etymologów termin ten pochodzi od słów Pack, Packen, 
które stosowane były w XII wieku, w okresie flandryjskiego handlu 
wełną, by określić masę objętości wełny, będącej przedmiotem trans-
akcji [9].Opakowanie stanowi również jedną z metod zabezpieczenia 
i ochrony ładunków przed oddziaływaniem energii mechanicznej oraz 
wpływami otoczenia w trakcie trwania procesów transportowych.   

Na podstawie wymienionych cech można zdefiniować opakowa-
nie transportowe, jako gotowy wytwór, zazwyczaj posiadający odpo-
wiednią konstrukcję, mający za zadanie ochronę opakowanego wy-
robu przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych 
(lub odwrotnie – ochronę otoczenia przed szkodliwym oddziaływa-
niem wyrobu), umożliwiający przemieszczanie wyrobów np. obron-
nych podczas magazynowania, transportu, sprzedaży i użytkowania 
oraz posiadający walory ekonomiczne. Opakowanie – wg PN-88/0-
79000, to wyrób przeznaczony do ochrony innych wyrobów przed 
uszkodzeniami, a także do ochrony otoczenia przed szkodliwym od-
działywaniem zapakowanego wyrobu [4]. Opakowanie transportowe 
– wg ww. normy, to – opakowanie określonej ilości wyrobów, luzem, 
w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych, przeznaczone do 
składowania i transportu. 

Podobną definicję opakowania zawiera Ustawa z dnia 11 maja 
2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych [1]. Według 
której opakowania są to wprowadzane do obrotu wyroby wykonane z 
jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do przechowywania, 
ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produk-
tów, od surowców do towarów przetworzonych. Natomiast norma ISO 
TC-122 WG 5 [3] podaje inną definicję opakowania, a mianowicie 
„opakowanie to zaprojektowany wyrób służący do zabezpieczania, 
przygotowania wyrobu do dystrybucji i operacji logistycznych oraz 
termin wieloznaczny określający opakowania konsumenckie, prze-
chowalnicze, zbiorcze, transportowe, wielokrotnego użytku i inne”.  

Pojęcie „opakowanie” obejmuje wszystkie jego elementy. Przez 
element opakowania, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13193:2002 
„Opakowania – Opakowania a środowisko – Terminologia”, rozumie 
się część opakowania, która może być oddzielona ręcznie lub przy 
użyciu prostych środków fizycznych [5]. Wymieniona norma definiuje 
również składnik jako część opakowania lub jego elementu, który nie 
może być oddzielony ręcznie lub przy użyciu prostych środków fi-
zycznych. Opakowanie jest wyrobem składającym się z: 
– materiału opakowaniowego – to materiał, z którego wyproduko-

wane jest opakowanie; 
– ze środka opakowaniowego – to odpowiedni materiał opakowa-

niowy przeznaczony do pokrycia zapakowanego towaru lub 
utrzymania go w całości; 
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– z pomocniczych środków opakowaniowych – to środki służące do 
opakowania, zamknięcia i przygotowania do towaru do wysyłki.  
Wymagania dotyczące opakowań zostały uszczegółowione  

w grupie norm wydanych przez Europejski Komitet Normalizacyjny 
(CEN). Normy te zostały przetłumaczone na język polski i ustano-
wione przez Polski Komitet Normalizacyjny jako normy PN-EN oraz 
dają podstawę do przeprowadzenia oceny opakowań zgodnie z przy-
jętą w UE odpowiedzialnością przedsiębiorców (dostawców) za za-
grożenia dla środowiska wynikające z wprowadzania na rynek opa-
kowań, ich stosowania, a następnie odzysku powstałych odpadów. 
Oceny te dotyczą opakowań jednostkowych, zbiorczych i transporto-
wych oraz ich elementów, a także całych systemów pakowania towa-
rów. Ocena jakości opakowania nie może sprowadzać się do okre-
ślenia jednego parametru, lecz powinny to być metody oceny kom-
pleksowej. Wartość opakowania wyznacza się poprzez zestawienie 
cech różnych funkcji przy zastosowaniu metody punktowej oceny. 
Ważnym czynnikiem jest kolejność analizowanych cech. Powinna 
odpowiadać naturalnej kolejności zwracania uwagi na te cechy. Tra-
dycyjne funkcje opakowań transportowych – uznawane powszechnie 
za naturalne – uzupełniane są przez coraz to nowsze, a jednocześnie 
występuje różnorakość ich funkcji, które przejmują na siebie współ-
czesne opakowania transportowe.  

 

 
Rys. 1. Airbus Beluga; Źródło: http://www.aerospace-technol-
ogy.com/ 

 
Ogólny trend rozwoju rynku opakowań transportowych w Polsce 

zbliżony jest do światowego. Każdy ładunek posiada określoną po-
datność transportową. Charakteryzowana jest ona jako odporność ła-
dunków na warunki i skutki ich przemieszczania wynikające z ich wła-
ściwości fizycznych i technicznych. Techniczna podatność transpor-
towa uzależniona jest od tych cech ładunków, które determinują tech-
nologię przewozu: wielkość, ciężar, kształt ładunku i jego przestrzen-
ność. Wysoką podatność transportową będą posiadały ładunki, do 
przemieszczania których można wykorzystywać uniwersalne środki 
transportu i przeładunku o standaryzowanych kształtach i rozmia-
rach, najczęściej ładunki skonteneryzowane i półmasowe. Niska po-
datność transportowa charakteryzuje ładunki ponadnormatywne, któ-
rych ciężar lub inne cechy fizyczno-geo-metryczne wykraczają poza 
uznane normy.  

2. WYMAGANIA STAWIANE WYROBOM OBRONNYM 

2.1. Definicja wyrobu obronnego 

O roli i znaczeniu wyrobów obronnych świadczą różnej rangi 
akta prawne, które normują jakość, ryzyko, kodyfikacje oraz konfigu-
rację w przedmiotowej sprawie. Wyroby produkowane w Polsce oraz 
importowane na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, ze 

względu na swoje przeznaczenie oraz specyfikę, muszą spełniać wy-
sokie wymagania jakościowe i pod tym względem podlegają szcze-
gólnej ocenie. Podstawą oceny wyrobów obronnych są: Polskie 
Normy, właściwe przepisy prawa, inne dokumenty normalizacyjne, 
określające specyfikacje techniczne wyrobów w zakresie wymagań 
obronności i bezpieczeństwa państwa. Przez wyrób obronny należy 
rozumieć produkt przeznaczony na potrzeby obronności i bezpie-
czeństwa państwa, zaprojektowany zgodnie z wymaganiami określo-
nymi w specyfikacji technicznej i wykonany na podstawie dokumen-
tacji technicznej, bez względu na stopień jego przetworzenia. Wyrób 
– należy przez to rozumieć wyrób przeznaczony na potrzeby obron-
ności i bezpieczeństwa państwa, zaprojektowany zgodnie z wyma-
ganiami określonymi w specyfikacji technicznej i wykonany na pod-
stawie dokumentacji technicznej, bez względu na stopień jego prze-
tworzenia (art. 3 pkt 15 ustawy OiB). Proces rozwoju Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, przebiegający równolegle z wdrażaniem 
na wyposażenie nowoczesnych wyrobów obronnych tj. uzbrojenia i 
sprzętu wojskowego (techniki wojskowej) spełniającego standardy 
NATO, jest procesem ciągłym i długotrwałym[9]. Siły Zbrojne RP po-
siadają na swoim wyposażeniu coraz doskonalsze systemy techniki 
wojskowej. Norma Obronna NO-06-A011:2003 zatwierdzona i wpro-
wadzona do stosowania przez Ministra Obrony Narodowej decyzją 
Nr 29/MON z dnia 10 lutego 2003r. zmieniającą decyzję w sprawie 
norm obronnych (Dz. Urz. MON z 2003 r. Nr 2, poz. 13) definiuje zna-
czenie podstawowych terminów z obszaru techniki wojskowej, która 
powinna być: niezawodna, bezpieczna, łatwa w obsłudze podczas 
eksploatacji oraz zgodna z zapotrzebowaniem zamawiającego [6]. 
Zgodnie z w/w Normą Obronną, Technikę wojskową dzieli się na:  
– wyroby techniki wojskowej, czyli wyrób - środek techniczny, prze-

znaczony do wykonywania zadań bojowych, części wchodzące 
w jego skład, oprogramowanie komputerowe, próby, wyroby uzu-
pełniające oraz wyposażenie i aparatura zapewniająca jego eks-
ploatację i naprawę (w tym urządzenia szkolno-treningowe), 
opracowany lub zakupiony zgodnie z zapotrzebowaniem zama-
wiającego sprzęt wojskowy; 

– materiały techniki wojskowej, to materiał - tworzywo, surowiec, 
substancja, mające praktyczne zastosowanie w eksploatacji  
i przy wykonywaniu zadań bojowych, opracowane lub zakupione 
zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego sprzęt wojskowy 
według dokumentacji przez niego zatwierdzonej (uzgodnionej). 
Wyróżnia się dwie grupy wyrobów i materiałów techniki wojsko-

wej: 
– grupę wyrobów i materiałów specjalnych, wykonywanych na po-

trzeby wojska według ustalonych wymagań i potrzeb, 
– grupę wyrobów i materiałów powszechnie dostępnych w handlu. 

Dla każdej grupy wyrobów i materiałów techniki wojskowej obo-
wiązują odpowiednie procedury, dotyczące realizacji badań, zaopa-
trzenia, eksploatacji i likwidacji. Przed podjęciem decyzji o wytworze-
niu lub zakupie wyrobu (materiału), dokonywana jest analiza kosztów 
wytworzenia lub zakupu oraz oczekiwanych kosztów eksploatacji i 
obsługiwania w całym procesie życia danego wyrobu (materiału). 

2.2. Definicja sprzętu wojskowego 

Decyzja Nr 384/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 
września 2015 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych 
organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony naro-
dowej [7], na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 
r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz.189 i 
852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 
2014 r. poz. 933) ustaliła określenie sprzętu wojskowego, tj. sprzęt 
wojskowy (SpW) – to wyposażenie specjalnie zaprojektowane lub 
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zaadaptowane do potrzeb wojskowych i przeznaczone do użycia jako 
broń, amunicja lub materiały wojenne w tym wszelkich jego części, 
komponentów lub podzespołów. Dla potrzeb niniejszej decyzji SpW 
obejmuje także techniczne środki walki, sprzęt techniczny oraz jego 
wyposażenie i środki zaopatrzenia, jak również oprogramowanie, wy-
roby i technologie, zwierzęta służbowe oraz sprzęt powszechnego 
użytku, wykorzystywane w resorcie obrony narodowej. W zakresie 
zapewnienia zgodności postanowień niniejszej decyzji z postanowie-
niami obowiązujących w resorcie obrony narodowej aktów prawnych 
- pojęcie „uzbrojenie i sprzęt wojskowy" (UiSW) stanowi odpowiednik 

pojęcia SpW. Natomiast techniczne  środki materiałowe (tśm)  to 
części zamienne (zespoły, podzespoły, mechanizmy, urządzenia), 
zestawy eksploatacyjne i naprawcze oraz  środki chemiczne, narzę-
dzia i inne materiały eksploatacyjno‐naprawcze; 

Z podanych definicji wyrobu, wyrobu obronnego oraz sprzętu 
wojskowego należy wyciągnąć następujące wnioski:  
– każda definicja wnosi określone wartości w sensie merytorycz-

nym i formalno-prawnym do teorii logistyki i praktyki logistycznej; 
– NATO-wska definicja „wyrób” jest niezwykle ważna, ponieważ 

wnosi do przedmiotu logistyki wartości intelektualne, takie jak 
„wyrób może być materialny […], albo intelektualny, […] wiedza 
lub pomysły” i inne. 
Ponadto definicja ta jest bardzo pojemna – „jest to wynik działań, 

procesów i zadań”. Procesy – jak wiadomo – są pojęciem tak szero-
kim, że obejmują wszystko, co dotyczy działalności ludzkiej: „termin 
obejmuje usługę, przedmioty materialne, materiały przetworzone, 
wytwory intelektualne lub ich kombinację”. Definicja wyrobu obron-
nego jest najszerszym pojęciem wyrobu „przeznaczonego na po-
trzeby obronne i bezpieczeństwa państwa”, który jest zaprojektowany 
oraz wykonany na podstawie odpowiedniej dokumentacji technicz-
nej, zapewnia wszystkie potrzeby SZ RP związane z realizacją ich 
funkcji w okresie pokoju, zagrożenia i wojny. 

Definicja SpW uwzględnia techniczne środki walki, sprzęt tech-
niczny oraz wyposażenie i środki materiałowe, w tym oprogramowa-
nie i usługi. Nie uwzględnia zaś środków koniecznych do życia i pracy 
społeczności wojskowej. Podstawową jest definicja „wyrobu obron-
nego”, bowiem jest najszersza. W klasyfikacji środków koniecznych 
do realizacji funkcji SZ RP należy uwzględnić propozycję szerokiego 
postrzegania wyrobu obronnego. Przyjęcie tej propozycji usprawni 
system racjonalizacji pozyskiwania ich w kontekście wojsko – gospo-
darka narodowa oraz porządkuje terminologię. 

Postępujące kształtowanie europejskiego rynku transportowego 
wyposażenia obronnego jest nieodzowne do wzmocnienia europej-
skiej bazy przemysłowej i technologicznej sektora obronnego i do 
rozwoju zdolności wojskowych koniecznych do wprowadzenia w ży-
cie europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony co znalazło od-
zwierciedlenie w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania niektórych zamówień na dostawy i usługi przez instytucje 
lub podmioty zamawiające w  dziedzinach obronności [9], i bezpie-
czeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004 / 17 / WE  i  2004 /18/WE.  

Dla celów ww. dyrektywy, jako sprzęt wojskowy należy rozumieć 
w szczególności typy produktów figurujące w wykazie broni, amuni-
cji i materiałów wojennych przyjętych decyzją Rady 255/58 z dnia 
15 kwietnia 1958 r., a państwa członkowskie mogą ograniczyć się do 
tego wykazu wyłącznie w przypadku transpozycji niniejszej dyrek-
tywy. W wykazie tym figuruje jedynie sprzęt, który został zaprojekto-
wany, opracowany i wyprodukowany konkretnie dla celów wojsko-
wych. Wykaz ten ma jednak charakter ogólny i ma być szeroko inter-
pretowany w miarę rozwoju techniki, polityki zamówień i wymogów 
wojskowych prowadzącego do opracowania nowych typów sprzętu, 
przykładowo na podstawie wspólnej listy sprzętu wojskowego Unii. W 
konkretnych dziedzinach, gdzie te same misje prowadzone są przez 

siły wojskowe i niewojskowe lub tam, gdzie celem zamówienia jest 
ochrona bezpieczeństwa Unii lub państw członkowskich przed po-
ważnymi zagrożeniami ze strony podmiotów pozamilitarnych lub po-
zarządowych na ich własnym terytorium lub poza nim. Może to obej-
mować przykładowo ochronę granic, działania policji oraz misje kry-
zysowe. Lepsza koordynacja procedur udzielania zamówień, przykła-
dowo zamówień na usługi logistyczne, transport i magazynowanie 
może potencjalnie obniżyć koszty w sektorze obrony i znacznie obni-
żyć oddziaływanie tego sektora na środowisko. 

Procedury te odzwierciedlają globalne podejście Unii do spraw 
bezpieczeństwa, które stanowią odpowiedź na przemiany zacho-
dzące w środowisku strategicznym. Pojawianie się asymetrycz-
nych i transnarodowych zagrożeń spowodowało progresywne zacie-
ranie się granicy między bezpieczeństwem wewnętrznym a ze-
wnętrznym, wojskowym a niewojskowym. Wynikają z tego szcze-
gólne wymogi, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa dostaw i bez-
pieczeństwa informacji. 

Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa zawie-
rają często poufne informacje, które na mocy przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych obowiązujących  danym państwie 
członkowskim muszą być ze względów bezpieczeństwa chronione 
przed dostępem ze strony osób nieupoważnionych. W dziedzinie 
wojskowej istnieją w państwach członkowskich systemy opatrywania 
takich informacji klauzulą tajności w celach wojskowych. 

3. CHARAKTERYSTYKA MOŻLIWOŚCI 
TRANSPORTOWYCH WYROBÓW  
OBRONNYCH PRZEZ POL-MARE 

Od 2001 r. POL-MARE jest liderem w świadczeniu usług spedy-
cyjnych ładunków specjalistycznych w transporcie lądowym, morskim 
i lotniczym. Nasze biuro w Gdyni specjalizuje się w usługach mor-
skich oraz lądowych, natomiast oddział POL-MARE w Warszawie 
oferuje lotnicze usługi spedycyjne oraz usługi agencji celnej w trans-
porcie lądowym i lotniczym [15].  Dodatkowo klienci korzystaj z do-
świadczenia POL-MARE w zakresie usług consultingowych dotyczą-
cych transportu i logistyki. Ścisłe przestrzeganie norm i standardów 
Systemu Kontroli Wewnętrznej, AQAP oraz ISO umożliwia POL-
MARE oferowanie następujących usług specjalistycznych: 
– spedycja towarów o znaczeniu strategicznym, 

– usługi agencyjne dla statków, 
– consulting morski. 
POL-MARE jest członkiem-założycielem Polskiej Izby Spedycji  

i Logistyki z siedzibą w Gdyni,  także jest też wyłącznym przedstawi-
cielem BDP Project Logistics w Polsce, dzięki czemu można korzy-
stać z sieci o zasięgu ogólnoświatowym i jej obecności w ponad 120 
krajach. POL-MARE natomiast wnosi swoją wiedzę i doświadczenie 
w zakresie rozwiązań specjalistycznych w transporcie i logistyce ła-
dunków ponadnormatywnych oraz usług celnych, doradza opty-
malny, najbardziej efektywny kosztowo sposób transportu, zapewnia-
jąc również najlepsze warunki ubezpieczenia, a w imieniu klienta 
nadzoruje sposób przygotowania przesyłki do transportu oraz infor-
muje o istotnych etapach spedycji. 
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Rys. 2 Członkostwo w PISIL. Licencja nr 0110658. Źródło: Foto ar-
chiwum autora 

 

Ponadto POL-MARE: 
a) stara się możliwie najszybciej przedstawić ofertę dostosowaną 

do indywidualnych potrzeb; 
b) wystawia odpowiednie dokumenty dotyczące spedycji; 
c) przewiduje ewentualne trudności i zapobiegamy im z wyprzedze-

niem; 
d) w razie potrzeby zapewnia całodobowy serwis 7 dni w tygodniu 
e) regularnie weryfikuje podwykonawców pod kątem spełniania wy-

magań WSK, AQAP oraz ISO; 
f) pracując nieprzerwanie ponad 10 lat nie otrzymała ani jednej re-

klamacji. 
Aby zapewnić wysoki poziom obsługi ładunków strategicznych i 

wojskowych, wdrożono w POL-MARE system zarządzania jakością 
zintegrowany z Wewnętrznym Systemem Kontroli (WSK) certyfiko-
wany przez PCBC S.A. (Polskie Centrum Badań i Certyfikacji) oraz 
przez ZSJZ WAT (Zakład Systemów Jakości i Zarządzania - certyfi-
kat AQAP). O wartości wdrożonych rozwiązań świadczy dokładność 
i terminowość realizacji zadań w zakresie objętym umową [16].   

 

 
Rys. 3. Wyroby obronne przygotowane do transportu morskiego. Źró-
dło: Foto archiwum autora 

 
Usytuowanie Agencji POL-MARE w bezpośrednim sąsiedztwie 

Urzędu Celnego oraz Lotniczego Terminalu Cargo w Warszawie po-
zwala znacznie usprawnić obsługę przesyłek lotniczych i obniża 
koszty. 

 

 
Rys. 4. Sprzęt wojskowy przygotowany do transportu morskiego. 
Źródło: Foto archiwum autora 

 
POL-MARE reprezentuje interesy zleceniodawców komplek-

sowo przed Urzędem Celnym, tak by zapewnić szybkie i rzetelne do-
konanie zgłoszenia celnego towarów oraz pomoc w najbardziej 
skomplikowanych kwestiach dotyczących odprawy celnej. POL-
MARE wypełnia wszystkie potrzebne dokumenty. Status upoważnio-
nego przedsiębiorcy AEO (ang. Autohorised Ekonomic Operators), 
oraz posiadane certyfikaty standardów ISO i WSK są potwierdzeniem 
najwyższych standardów usług i wiarygodności firmy POL-MARE. 

 

   
Rys.5 Sprzęt wojskowy przygotowany do transportu lotniczeg. Źró-
dło: Foto archiwum autora 

 
W ramach prowadzonej działalności POL-MARE realizuj wszel-

kie procedury celne w imporcie i eksporcie, nadzorujemy ewentualną 
rewizję ładunku oraz, na życzenie Klienta, realizowane są dostawy 
towaru do miejsca przeznaczenia. 
 

 
Rys.6 Sprzęt wojskowy przygotowany do transportu lotniczego. Źró-
dło: Foto archiwum autora 

 
W ramach oferty POL-MARE zapewnia realizację przesyłek w 

transporcie lotniczym, w dowolnych kierunkach, zarówno w eksporcie 
jak i w imporcie. W zależności od wielkości i rodzaju ładunku POL-

MARE organizuje również czartery samolotów, z załadunkiem i moco-
waniem towaru włącznie[16].  

http://www.pol-mare.pl/themes/polmare/images/en/cert_pisil.jpg
http://www.pol-mare.pl/themes/polmare/images/en/cert_kraj_transp_drogowy.jpg
http://www.pol-mare.pl/themes/polmare/images/en/cert_pisil.jpg
http://www.pol-mare.pl/themes/polmare/images/en/cert_kraj_transp_drogowy.jpg


I 

Efektywność transportu 

 

 

   

550 AUTOBUSY 6/2016 
 

Drogą lotniczą POL-MARE przesyła następujące rodzaje ładun-
ków: 
– ładunki strategiczne 
–  ładunki podwójnego zastosowania 
–  ładunki niebezpieczne 
–  części mechaniczne 
–  kosmetyki  
– lotnicze ładunki specjalne  

POL-MARE aranżuje też czartery samolotów dla wszelkiego ro-
dzaju towarów. 

4. ISTOTA OPAKOWANIA TRANSPORTOWEGO  
CLIP-LOK 

Opakowanie transportowe Clip-Lok jest opakowaniem wielokrot-
nego użytku, wykonanym w postaci rozbieralnej skrzyni stelażowej 
Clip-Lok, zawierającej panel bazowy, cztery ściany boczne, panel 
górny oraz elementy stelażowe do utrzymywania ładunku wewnątrz 
skrzyni. Opakowanie transportowe Clip-Lok składa się z paneli wyko-
nanych ze sklejki, zabezpieczonej za pomocą klipsów. Po zmonto-
waniu i umieszczeniu ładunku wewnątrz skrzyni opakowanie trans-
portowe Clip-Lok jest proste w montażu (można złożyć bez używania 
narzędzi) oraz jest bardzo wytrzymałe. Natomiast po rozłożeniu opa-
kowanie transportowe Clip-Lok zajmuje do 80% potrzebnego miej-
sca, co minimalizuje koszty operacji powrotów. Przedstawione roz-
wiązanie zgłoszone zostało, jako wynalazek nr patentu 190823, a 
podmiotem uprawnionym do dysponowania prawem autorskim jest 
Clip-Lok International Limited. Zgodnie z opisem wynalazku charak-
teryzuje się ono tym, że każda ze ścian bocznych zawiera dolny pa-
nel ściany bocznej, biegnący od panela bazowego oraz górny panel 
ściany bocznej.  

 
Rys.7 Opakowanie transportowe Clip-lok.  
Źródło: http://packiq.com/clip-lok-simpak 

 
Trzy górne panele ścian bocznych są osadzone na zawiasach 

na trzech dolnych panelach ścian bocznych, a czwarty przedni górny 
panel ściany bocznej jest oddzielany od czwartego przedniego dol-
nego panela ściany bocznej, wyznaczając otwór dostępu do zała-
dunku i rozładunku skrzyni, przy czym czwarty przedni dolny panel 
ściany bocznej jest osadzony ruchomo pomiędzy położeniem gór-
nym, w którym jest przymocowany do sąsiednich dolnych paneli 
ścian bocznych a dolnym położeniem załadunkowym, w którym jest 
obniżony w stosunku do panelu bazowego dla zwiększenia rozmiaru 
otworu dostępu dla załadunku i rozładunku skrzyni. 

Opakowanie transportowe Clip-Lok posiada zastosowanie rów-
nież do transportu towarów nie militarnych, np. takich jak części do 
silników samochodowych.  

 
Rys.8 Złożone opakowanie transportowe Clip-lok 
Źródło: http://packiq.com/clip-lok-simpak 

 
Opakowanie transportowe  Clip-Lok posiada wiele zalet: 

– posiada specjalnie zaprojektowany kształt i wymiary dla zmniej-
szenia posiada mniejszy wpływ na środowisko w porównaniu  
z opakowaniem jednorazowym; 

– po złożeniu jest opakowaniem płaskim aby zminimalizować 
koszty wysyłki powrotnej opakowania oraz oszczędność miejsca 
i kosztów składowania; 

– posiada niskie koszty utrzymania oraz posiada prosty sposób wy-
miany poszczególnych komponentów składowych; 

– posiada wysoką sztywność ze względu na cienkie, ale mocne 
ściany płyt skrzynkowych; 

– nie występuje brak kosztów usuwania odpadów na końcu każ-
dego transportu; 

– jest wytrzymałe i posiada długą żywotność pomimo nacisków, wi-
bracji, uderzeń itd. 

 
Rys.9 Klamry opakowania transportowego Clip-lok 
Źródło: http://packiq.com/clip-lok-simpak 

 
Zgodnie ze standardem, większość opakowań w ruchu między-

narodowym wykonanych z drewna należy poddać specjalnym zabie-
gom. Standard ISPM 15 (ang. International Standards For Phytosa-
nitary Measures No. 15) wskazuje między innymi produkty, które na-
leży poddać obróbce, dozwolone metody obróbki oraz sposoby zna-
kowania tych produktów. Dzięki zastosowaniu standardu ISPM 15 
nabywcy i użytkownicy opakowań drewnianych mają gwarancję bez-
problemowego transportu na całym świecie.  

W celu zapewnienia realizacji standardu IPPC (ang. Internatio-
nal Plant Protection Convention), prowadzony jest specjalny rejestr 
zakładów, które produkują palety i spełniają ustalone wymagania tj. 
dysponują odpowiednim zapleczem (suszarnie), w których można 
wykonywać obróbkę termiczną. Obróbka termiczna opakowań drew-
nianych i drewna musi zostać wykonana w temperaturze 56°C przez 
30 minut. Fumigacja bromkiem metylu jako alternatywna metoda ob-
róbki jest niedozwolona w Europie od dnia 18 marca 2010 r. w 
związku z zakazem stosowania bromku metylu. 

Opakowania transportowe Clip-Lok: 
– mogą być układane bez konieczności regału, 
– mogą być dostosowywane, aby wytrzymać ciśnienie do 15 ton., 
– mogą być łatwo i szybko płasko zapakowane, ograniczając trans-

port i pojemności magazynowej nawet o 80%. 
– mogą być ponownie wykorzystane - zazwyczaj ponad 100 trans-

portów z prawidłową obsługą, 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Plant_Protection_Convention
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Plant_Protection_Convention
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– nadają się do transportu drogowego, kolejowego, morskiego lub 
powietrznego. 
Zdejmowane boki opakowania transportowego  Clip-Lok umoż-

liwiają łatwy dostęp do ładowania dużych elementów.  
Opakowania transportowe Clip-Lok przeszły liczne testy woj-

skowe, a także testy ONZ do transportu i przechowywania materiałów 
niebezpiecznych, mogą być układane jedna na drugiej bez koniecz-
ności regału. Są one również odporne na warunki atmosferyczne. 
Opakowania transportowe Clip-Lok zostały zaprojektowane i zbudo-
wane w celu spełnienia szczególnych wymagań wojskowych, opty-
malizacji opakowań oraz obniżenie kosztów logistycznych.   

Clip-Lok oferuje szereg dodatkowych rozwiązań niestandardo-
wych dla konkretnych wymagań. Należą do nich powłokę polimocz-
nikowego na polach regularnie narażonych na działanie wody mor-
skiej użytkowania gruntów. Opakowania transportowe Clip-Lok mogą 
być malowane farbą zielony NATO inhibitora IR.  

Przez lata Clip- Lok zgromadził doświadczenie i uzyskał akredy-
tację w ramach NATO i różnych sektorów sił zbrojnych w krajach ta-
kich jak RPA , Izraela, USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii , Portugalii, 
Szwecji , Norwegii, Danii i Finlandii. Jako dostawca do największych 
na świecie wykonawców obronnych, stale powiększana jest wiedza 
i doświadczenia w projektowaniu najlepszych rozwiązań dla celów 
wojskowych. 

Clip-Lok jest dostawcą dla największych na świecie wykonaw-
ców obronnych, w tym BAE, Raytheon, Rafael i Airbusa. Przez lata 
Clip-Lok zgromadził doświadczenie i uzyskał akredytację w ramach 
NATO i różnych sektorów sił zbrojnych w krajach, w tym RPA, Izraela, 
Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii, Danii, Fin-
landii i USA. 

Opakowania transportowe Clip-Lok posiadają mocne sprężyny 
stalowe zaciski zostały przetestowane w sposób wyczerpujący przez 
oficjalne instytucje na całym świecie i zostały spełnione najbardziej 
rygorystycznych standardów i testów, 

W zależności od wymagań i potrzeb, skrzynie Clip-Lok przeszły 
testy, takie jak: 
– certyfikat z wieloma specyfikacjami wojskowymi (np MIL 1660; 

MIL-STD-810); 
– ICAO standards for use in the airline industry standardy ICAO 

(ang. International Civil Aviation Organization), dla zastosowania 
w przemyśle lotniczym; 

– ADR/RID test requirements and Standard Liquids;ADR / RID wy-
magania testowe i cieczy wzorcowych; 

– a UN Transport of Dangerous Goods Model Regulations 
transportu towarów niebezpiecznych ONZ;  

– Przepisy modelowe;• IMDG standards; 
– Standardy IMDG (ang. International Maritime Dangerous Goods) 

Międzynarodowy kod przewozu towarów niebezpiecznych pako-
wania i transportu morskiego, ruchu i składowania kontenerów; 

– ISPMISPM-15.  
Standard ISPM 15 (zwany pozwoleniem zintegrowanym IPPC 

(ang. Integrated Poluttion Prevention and Control) jest decyzją admi-
nistracyjną będącą de facto rodzajem szczegółowej licencji na pro-
wadzenie instalacji, na warunkach określonych dla wszystkich kom-
ponentów środowiska (powietrze, woda, ziemia, odpady i hałas) oraz 
przy spełnieniu wymagań technicznych określonych jako "najlepsze 
dostępne techniki" (ang. BAT - Best Available Techniques).  lub fu-
migacją) opisuje sposób obróbki opakowań drewnianych, zapewnia-
jący likwidację wszystkich potencjalnie szkodliwych organizmów. 

PODSUMOWANIE 

Rynek opakowań transportowych w kraju, jak i na świecie zali-
czyć można do szybko rozwijających się gałęzi przemysłu, a perspek-
tywa rozwoju jest ogromna. Potencjał rynku opakowań transporto-
wych rośnie wraz ze wzrostem gospodarczym kraju. Zasadne jest też 
oczekiwanie, że tempo rozwoju przemysłu opakowań pozostanie za-
uważalnie szybsze od tempa rozwoju samej gospodarki. W świetle 
aktualnej sytuacji gospodarczej oraz porównań międzynarodowych 
rynek opakowań oceniać należy jako wysoce perspektywiczny. 
Struktura polskiego rynku opakowań będzie zbliżać się do rynków 
rozwiniętych krajów Europy Zachodniej. 

Na obecnym etapie rozwoju gospodarki trudno sobie wyobrazić 
sprawnie funkcjonujący i zoptymalizowany łańcuch logistyczny bez 
odpowiednio dobranych, zaprojektowanych i wykonanych opakowań 
transportowych np. Clip-Lok. Ostatni okres obfituje w nowe pomysły 
odnośnie obniżania kosztów logistyki. Niebagatelną rolę w tym pro-
cesie odgrywają opakowania transportowe Clip-Lok, które skutecznie 
i tanio gwarantują właściwe zabezpieczenie towaru do transportu, 
magazynowanie oraz efektywne eksponowanie produktów w miej-
scach dystrybucji. Opakowania transportowe powinny być zatem roz-
patrywane nie tylko w odniesieniu do produktu, ale jako podstawowy 
element kompleksowo ujmowanego procesu logistycznego.  

W procesach dystrybucji towarów, rola opakowań w szybkim, 
sprawnym i tanim ich przemieszczaniu na drodze od producenta do 
odbiorcy nabiera coraz bardziej decydującego znaczenia. Szczegól-
nie dużą rolę odgrywają opakowania transportowe Clip-Lok w syste-
mie przewozowym, w usprawnianiu procesów przeładunkowych, w 
zabezpieczaniu jakości i ilości towarów, a także w identyfikacji towa-
rów w procesach dystrybucji. Racjonalny i zoptymalizowany proces 
magazynowania oraz dystrybucji wyrobów obronnych zależy w wy-
sokim stopniu od zastosowanych opakowań transportowych, dlatego 
też gospodarka opakowaniami stanowi jeden z najbardziej istotnych 
odcinków działalności logistycznej i przypisuje się jej szczególnie 
znaczącą rolę. Podczas transportu wykorzystywane może być kilka 
rodzajów opakowań, które ochronią produkt przez zmianą jego stanu 
zarówno w sposób bezpośredni, jak również pośredni. Opakowanie 
transportowe Clip-Lok pełni funkcję zabezpieczenia bezpośredniego, 
w które produkt jest zapakowany i z którym ma styczność.  

Podsumowując przeprowadzone rozważania, można wysunąć 
następujące wnioski:  
1. Realizacja zadań celno-spedycyjnych przez specjalistyczne firmy 

przyczynić się może do rozwoju tego obszaru działalności i przy-
nieść wymierne efekty organizacyjne i ekonomiczne. 

2. Dokonanie właściwego wyboru potencjalnego kontrahenta trans-
portu wyrobów obronnych jest przedsięwzięciem złożonym i dłu-
gotrwałym, warunkującym powodzenie. 

3. Renoma, doświadczenie i pozycja firmy na rynku usług transpor-
towych wyrobów obronnych jest gwarantem niezawodności  
i wysokiej jakości świadczonych usług. 

4. Warunkiem powodzenia kooperacji z podmiotami cywilnymi jest 
precyzyjne zdefiniowanie wymagań i oczekiwań oraz monitoro-
wanie przebiegu realizowanych zadań. 

5. Specyfika realizacji zadań na rzecz środowiska wymaga opraco-
wania i wdrożenia nowoczesnych rozwiązań możliwych do wyko-
rzystania w sytuacjach kryzysowych. 

6. Z punktu widzenia logistyki istotne są funkcje opakowań, dzięki 
którym ułatwiają one procesy przepływu towarów i materiałów 
albo wręcz je umożliwiają bądź warunkują, tak jak wspomniane 
funkcje ochronne, transportowe, magazynowe, manipulacyjne, 
informacyjne i utylizacyjne. Procesy logistyczne koordynują prze-
pływy materiałów i towarów oraz związanych z nimi informacji na 
całej drodze począwszy od dostawców do odbiorców wyrobów 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyrMa9k97LAhWoNpoKHYqkBl0QFggyMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.imdgsupport.com%2Fimdgintro.ppt&usg=AFQjCNHggUG4zNtXp36FpyDewIUUSCdt1w
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyrMa9k97LAhWoNpoKHYqkBl0QFggyMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.imdgsupport.com%2Fimdgintro.ppt&usg=AFQjCNHggUG4zNtXp36FpyDewIUUSCdt1w
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gotowych, a skończywszy aż na utylizacji odpadów, względnie 
kasacji nieużytecznych pozostałości. 

7. Wymienione funkcje logistyczne opakowań Clip-Lok, a także inne 
funkcje, jakie spełniają opakowania Clip-Lok, wskazują na syste-
mowe ujęcie w procesach logistycznych wszystkich elementów 
logistyki, w tym również opakowań. Oznacza to, że opakowań 
Clip-Lok nie można rozpatrywać tylko z jednego punktu widzenia, 
np. marketingu. Opakowania muszą sprostać całemu zbiorowi 
wymagań. Dlatego też dobór i optymalizacja opakowań Clip-Lok 
następuje poprzez uwzględnienie wszystkich ich podstawowych 
funkcji, a zwłaszcza użytkowych, marketingowych, oraz logi-
stycznych. 

8. Zaprezentowano rozwiązania, jakie są stosowane w firmie POL-
MARE, która na podstawie istniejących rozwiązań prawnych 
(przepisy europejskie i krajowe) wypracowała oryginalne metody 
i zasady postępowania z przewozem sprzętu wojskowego i towa-
rów niebezpiecznych. 
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Packaging transport clip-lok, as a solution  
to assist contractors implementing processes 

 transport product defence 

The paper presents the characteristics of the packaging 

market in Poland. Was presented the essence and aspects in-

volved in packaging, and the main functions of packaging. De-

fined the concept of packaging and are given legal regulations 

in accordance with the applicable rules on the need for poli-

cies to reduce waste resulting from the production of packag-

ing. The article also indicated trends in the packaging innova-

tion. The article presents the operating characteristics of Pol-

Mare Sp. Ltd in the area of international security, transport of 

explosives and military equipment. Pol-Mare Ltd. It is a na-

tional leader in providing specialized freight forwarding ser-

vices in land transport sea and air. The article shows the spec-

ificity of international carriage of cargoes in Poland 
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