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Szanowni Państwo!  
 
Z dniem 2 stycznia 2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej 

2016/2235 z dn. 12 grudnia 2016 roku, zakazujące wprowadzania do obrotu rolek fiskalnych 

z surowców zawierających bisfenol A. Oznacza to, iż od nowego roku w krajach Unii 

Europejskiej dopuszczalna będzie sprzedaż wyłącznie produktów BPA-free, wykonanych z 

bisfenolowych zamienników ww. substancji, bądź w ogóle pozbawionych fenoli. Wymienione 

powyżej rozporządzenie przedstawia ponadto uwagi Komitetu ds. Oceny Ryzyka (RAC),  

określające, iż bisfenol S, będący najbardziej prawdopodobnym substytutem BPA, może 

charakteryzować się zbliżonym profilem toksykologicznym, a zatem być równie szkodliwym 

dla zdrowia ludzkiego, dlatego zaleca szczególną uwagę na tendencję do wykorzystywania 

BPS jako substytutu i monitorowanie jego stosowania w papierze termoczułym.  

W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż od dnia 15 lipca br. Emerson Polska 

koncentrować będzie swój obszar działalności w zakresie produkcji rolek fiskalnych wyłącznie 

na rozwiązaniach pozbawionych bisfenolu A. Szczególną rolę odgrywać będzie rozwój 

najnowszego rozwiązania naszej marki – „Zdrowego Paragonu”, w całości pozbawionego 

wszelkich fenoli (w tym oczywiście bisfenoli A i S). Jednocześnie,  

w najbliższym czasie planujemy zainicjować szereg działań z zakresu marketingu i PR, 

mających na celu budowanie świadomości społecznej (w szczególności w odniesieniu do 

klientów końcowych oraz pracowników kas) w kontekście możliwych zagrożeń dla zdrowia 

związanych z używaniem standardowych paragonów. 

Ze względu na nowy kierunek w produkcji rolek fiskalnych, obrany przez naszą firmę, 

pragnę dodać, że dotychczasowe, standardowe rozwiązania, będą wytwarzane jedynie do 

wyczerpania zapasów surowca. Proszę zatem o racjonalne zarządzanie gospodarką 

magazynową, jak również rozważne zakupy rolek kasowych zawierających w składzie bisfenol 

A, ponieważ Emerson Polska nie będzie przyjmować jakichkolwiek zwrotów tego produktu. 

 

Do wszystkich Klientów 
Emerson Polska Sp. z o.o. Sp. K. 



 

 

Jednocześnie serdecznie zachęcam Państwa do dołączenia do grona Przyjaciół 

Zdrowego Paragonu – elitarnej i nieustannie powiększającej się grupy promującej 

bezpieczniejsze zakupy przy wykorzystaniu najnowszego rozwiązania marki Emerson.  

Dzięki niemu każdy przedstawiciel biznesu może w niezwykle prosty, a zarazem wiarygodny i 

niepodważalny sposób okazać swym klientom i pracownikom kas, że dba o ich zdrowie i 

bezpieczeństwo. Jeśli także Państwo będziecie zainteresowani pozyskaniem rolek Zdrowego 

Paragonu lub dotyczących go materiałów informacyjnych, prosimy o kontakt z właściwym 

dyrektorem regionalnym lub działem handlowym. 

 
 
Podsumowując, od dnia 15 lipca oferta rolek fiskalnych marki Emerson Polska kształtować 
się będzie następująco: 

1. Standardowe rolki termiczne – wyłącznie do wyczerpania zapasów. 
2. Rolki termiczne bez bisfenolu A. 
3. Rolki termiczne bez fenoli (w tym bez bisfenolu A i S) – „Zdrowy Paragon”. 

 
 
W załączeniu przesyłam Państwu: 

1. ofertę cenową, 
2. szczegółową prezentację, 

 
 
 

 
Z poważaniem 

 
Robert Hanusiak 

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych 
 


