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Zdjęcie na okładce:
Palety NDHP

w łańcuchach dostaw

Europaleta jest znormalizo-
wanym nośnikiem trans-
portowym o wymiarach 
800x1200mm stosowanym 
na wszystkich kontynen-
tach. Normalizacja palety 
w 1961 roku, była krokiem 
milowym usprawniającym 
procesy transportu i skła-
dowania. Upłynęło od tego 
momentu sześćdziesiąt lat 
i standard nic nie stracił na 
efektywności wykorzystania 
w procesach logistycznych, 
również tych automatycz-
nych.

Nie sposób nie pisać o tym „fenome-
nie” europalety, prostej w swej istocie, 
lecz operacyjnie przygotowanej do 
zaawansowanych procesów logistycz-
nych. W kolejnym wydaniu publikacji 
Palety 2021, przedstawiamy europa-
letę jako bezpieczny i efektywny nośnik 
logistycznych procesów. Nowe tech-
nologie wprowadzają europaletę do 
digitalnego świata, projekt iPAL, orga-
nizacji paletowej EPAL tworzy „inteli-
gentną paletę” z unikatowym kodem 
QR – szczegóły w artykule „Interak-
tywna paleta”.
Badanie rynku w czasie pandemii, to 
trudne i nieprzewidywalne działanie, 

W SIECI GOSPODARCZYCH 
I EPIDEMICZNYCH 
ZDARZEŃ

poznanie opinii na badany temat 
respondentów, jest ważne dla wszyst-
kich uczestników rynku. Prezentujemy 
wyniki badań dwu czołowych organi-
zacji paletowych PKN EPAL oraz ZPE 
UIC, dotyczące rynku europalet. Wyniki 
potwierdzają wysokie zaufanie użyt-
kowników do europalet, cenią wysoką 
jakość, niezmienną od wielu lat.
O wynajmie palet mówi się od wielu 
lat, usługa z powodzeniem realizowana 
jest w poolach zamkniętych tzw. kolo-
rowych, jednak otwarty pool paletowy 
nie może się pochwalić takim rozwią-
zaniem. Aplikacja GOPALL to absolut-
nie nowa jakość w usłudze wynajmu 
w otwartym poolu paletowym. Sieć 
punktów wymiany europalet zlokalizo-
wanych głównie w Europie Środkowej, 
zapewnia płynną obsługę łańcuchów 
dostaw w te nośniki.
W publikacji Palety 2021, prezentu-
jemy opinię wielu czołowych postaci 
paletowego rynku, który zmaga się 
z niespotykanymi dotąd trudnościami 
wynikającymi z wielu nakładających 
się na siebie zdarzeń gospodarczych 
i epidemicznych. Co czeka rynek palet? 
Nie odpowiadamy na to pytanie, opisu-
jemy jedynie stan obecny z pewnymi 
wskazówkami ekspertów. Zapraszam 
do ciekawej lektury kolejnego wydania 
tej nietuzinkowej publikacji.

mailto:andrzej%40log4.pl?subject=
mailto:daria%40log4.pl?subject=
mailto:log4%40log4.pl?subject=
https://log4.pl/
https://www.monolitera.pl/
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ANDRZEJ SZYMKIEWICZ

Miniony rok był niezwykle trud-
nym doświadczeniem dla wielu 

przedsiębiorstw na rynku paletowym. 
Wydarzenia bez precedensu zaburzały 
ich normalne funkcjonowanie i krzyżo-
wały wszelkie plany. Przerwanie łań-
cuchów dostaw zachwiało procesami 
bieżącego  uzupełniania zasobów pa-
letowych, a rynek wstrzymał oddech. 
Walka z pandemią komplikowała dzia-
łania biznesowe, struktury gospodarki 
paletowej stały się niestabilne, powsta-
ła niezwykle niepewna sytuacja, która 
trwa z różnym natężeniem do dzisiaj.

PALETOWA 
KARUZELA

Europaleta drewniana jest tak bardzo 
poszukiwanym nośnikiem transporto-
wym, że wzrost cen na rynku nie robi spe-
cjalnego wrażenia na odbiorcach. Ceny 
osiągają niespotykane dotąd wartości.

EPAL to dominujący gracz na rynku 
tzw. białych palet. Ma rozbudowane 
struktury w 16 narodowych komitetach, 
które dbają o jakość paletowego rynku, 
zbiera też dane o produkcji i naprawie 
palet ze znakiem EPAL. Rok 2020, jak 
można się było spodziewać, nie przyniósł 
spektakularnych wzrostów w produkcji 
nowych palet. Na rynek trafiło 97,3 mln 
sztuk nowych palet EPAL, naprawiono 
zaś 26,2 mln sztuk, łącznie dało to wynik 
123,5 mln palet. Rezultat jest więc niemal 
taki sam jak w 2019 roku (123 mln szt.).
Polska w strukturach EPAL zawsze 
plasowała się w czołówce w zakresie 
produkcji palet, to jedno z najsilniej-

ANDRZEJ SZYMKIEWICZ

Fot. Redakcja

Dążymy do tego aby zbudować świadomość dobrej 
palety UIC EUR, którą każdy zna i jest pewny jej 

jakości. Kupiona biała paleta UIC EUR może być wy-
mieniona, sprzedana, zamieniona, odstawiona gdzieś 

do składu, by potem ponownie wejść do obrotu

”

Utworzenie otwartego poolu paletowego drewnianych 
palet EUR było kamieniem milowym w obsłudze logistycznej 
przepływu towarów w gospodarce światowej. Wydarzenie to 
wpisało się w działania wielu biznesów związanych z europale-
tami. Wybuch pandemii w minionym roku wciąż ma ogromny 
wpływ na światową gospodarkę, a wszystko, co jej dotyczy, 
dotyczy również europalety. Kondycja europalety jako podsta-
wowego nośnika transportowego oraz jej otoczenie bizneso-
we stają się papierkiem lakmusowym stanu gospodarki.



Produkcja i naprawa palet EPAL (mln sztuk)
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szych ogniw w paletowym łańcuchu 
dostaw EPAL. Mocna pozycja naszego 
kraju wynika z potencjału i zaradności 
przedsiębiorców działających w tym 
biznesie, a także z aktywności komitetu 
narodowego zarządzającego struktu-
rami EPAL. Z danych PKN EPAL wynika, 
że nowych palet w 2020 roku wypro-
dukowano 27964603 szt., co stanowi 
wzrost o 3% (779 478 szt. więcej) i odbi-
cie po spadku w 2019 r. Naprawiono 

ANDRZEJ SZYMKIEWICZ

Roman Malicki
Prezes PKN EPAL

Europaleta jako produkt standaryzo-
wany europejskimi normami ma ofi-
cjalnie 60 lat, a europaleta na licencji 
EPAL również obchodzi okrągłą 30. 
rocznicę. Płaskie nośniki z drewna były 
stosowane co prawda już od wielu wie-
ków, ale ich standaryzacja w XX wieku 
i dokładne dopasowanie do potrzeb 
logistyki, np. kontenerów kolejowych, 
konstrukcji wózka paletowego i jedno-
cześnie dbanie o jakość i wytrzymałość 
przez producentów tego wyrobu, była 
tym, co zdecydowało o sukcesie euro-
palety.  W ciągu tych 60 lat pojawiły się 
też inne produkty paletowe z papieru, 
plastiku i metalu, ale żadnemu nie 
udało się i myślę, że nie uda wyprzeć 
palety drewnianej. Palety drewniane 
mają przed sobą dalszą świetlaną przy-
szłość, właśnie dlatego że są wykonana 
z naturalnego, odnawialnego surowca, 
na który stawia zielona gospodarka. 
I wbrew pozorom europaleta EPAL nie 
jest produktem prostym, zbitym z kilku 
desek. O jego wartości stanowi cały 
serwis, obsługa, dodatkowe korzyści 
jakie daje certyfikacja, czy systemy inte-
ligentnej palety QR.

zaś o 13% (413 648 sztuk) palet mniej 
w stosunku do poprzedniego okresu.
Rynek dywersyfikuje dostawy palet. 
Utworzony w 2017 roku Związek Pro-
ducentów Europalet UIC dostarcza 
coraz więcej palet sygnowanych logo 
UIC EUR, wykonuje również naprawy 
nośników. Jego działania nie tylko 
wprowadzają równowagę na rynku 
europalet, ale przyczyniają się do 
poprawy jakości nośników. – Rynek 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EPAL
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w Polsce jest już świadomy tego, co 
robi, a widać to po wzroście liczby palet 
z roku na rok – mówi Sławomir Rusek, 
prezes zarządu ZPE UIC. – Pandemia 
miała nam zmniejszyć ilości produko-
wanych palet, a tu okazuje się, że ilości 
palet się zwiększają. Jest coraz więcej 
naprawionych palet i coraz więcej użyt-
kowników palet UIC EUR, którzy mają 
coraz większe zaufanie do naszych 
palet. Zbudowaliśmy to wspólnie. 
Nie tylko producenci, nie tylko firmy 
kontrolujące, ale i firmy obsługujące 
te różne duże dziedziny logistyczne.
Miniony rok był trudny dla producen-
tów i dostawców palet, ale obecny 
wydaje się jeszcze trudniejszy. Pierwsze 
miesiące 2021 r. były szokiem dla pro-
ducentów palet zmagających się z nie-
ustającymi zmianami cen surowców. 
Wydawałoby się, że poole zamknięte są 
w lepszej sytuacji, gdyż obracają zaso-
bami własnych palet. Tyle tylko, że muszą 
uzupełniać swoje zasoby, co wiąże się 
z zakupami po nowych cenach na rynku. 

Systemy zamknięte są mniej wrażliwe 
na gwałtowne zawirowania rynkowe, 
logistyka jest tą dziedziną, która obniża 
koszty i stwarza warunki do przezwycię-
żania trudności. – Nasz rynek dojrzewa 
i przygotowuje się na zwiększenie liczby 
palet w poolu zamkniętym – mówi Jan 
Padewski, prezes zarządu NDHP Polska. 
– Podobnie jest w krajach na Zacho-
dzie, od Portugalii po Niemcy. Szybko 
przybywa firm zagranicznych, które 
korzystają z pooli zamkniętych i w ten 
sposób powiększają ten obszar rynku.

Przewidzieć, co się stanie na rynku palet, 
nie potrafi nikt w branży pomimo wie-
dzy i doświadczenia. Należy się raczej 
przygotować na kolejne podwyżki. Pan-
demia sprawiła, że gospodarka bardzo 
uzależniła się od działań politycznych, 
a zapowiadane programy naprawcze 
przyniosą, zdaniem ekspertów od 
surowców, jeden skutek – wzrost cen. To 
oczywiście nie pozostanie bez wpływu 
na koszt produktów. Ta karuzela dopiero 
się rozpędza, co będzie dalej, to pokaże 
jak zawsze czas. 

ANDRZEJ SZYMKIEWICZ

Fot. Redakcja

Marek Parkot, Wiceprezes zarządu EP Serwis Sp. z o.o.

Rynek paletowy
a rynek drewna na świecie
Na początku 2021 r. skokowo wzro-
sły ceny palet z powodu wzrostu cen 
drewna na rynkach terminowych 
w ciągu roku o 350%. Przyczyn jest kilka:

 � nierównowaga na rynku drewna 
na świecie i również w Polsce i de 
facto jego reglamentacja,

 � ograniczenie produkcji tartacznej 
z powodu pandemii,

 � wojny celne USA z Chinami i USA 
z Kanadą,

 � wzrost zapotrzebowania na drew-
no głównie w USA (budownictwo) 
i w Chinach,

 � wzrost zapotrzebowania na papier 

i kartony, w związku ze zmianą mo-
delu handlu na handel internetowy,

 � ograniczenie nielegalnych wyci-
nek w wielu państwach,

 � nacisk organizacji ekologicznych 
na ograniczanie pozyskania drew-
na w europejskich lasach i zmiana 
funkcji lasów w czasie pandemii, 
zwłaszcza w pobliżu miast na cele 
rekreacyjne,

 � zapowiedź wprowadzenia „nowe-
go zielonego ładu” przez Komisję 
Europejską i skutki tego na pozy-
skanie drewna,

 � zapowiedź przez Rosję w bliskiej 
przyszłości ograniczenia sprzeda-
ży drewna okrągłego.

Rynek oczekuje dalszego wzrostu zapo-
trzebowania na drewno w związku 
z zakończeniem pandemii i spodziewa 
się wzrostu cen na drewno. Jak w związku 
z tym będzie wyglądał rynek paletowy? 
Wbrew pozorom rynek ten dalej będzie 
się rozwijał, ponieważ w masowej logi-
styce nie ma sensownej alternatywy dla 
palety drewnianej. Wzrost cen palet jest 
szokiem dla klientów, ponieważ przez 
ponad 10 lat cena nie ulegała zmianom. 
Oczywiście w tej sytuacji więcej skorzy-
stać mogą poole zamknięte – ponie-
waż mają pełną kontrolę własności nad 
swoimi paletami, ale również one będą 
drożej kupować palety do swoich pooli 
i podniosą ceny na swoje usługi.
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ZWIĄZEK PRODUCENTÓW EUROPALET UIC

Dziś już bez wątpienia skró-
ty UIC i EUR kojarzą się nam 
z pełnoprawnymi europale-
tami. Niektórzy jednak takiej 
pewności nie mają, ponie-
waż mimo że UIC stworzyło 
przed 60 laty europaletę 
przez większość tego czasu 
pozostawało w cieniu. A UIC 
to Międzynarodowy Związek 
Kolei – Union Internationale 
des Chemins de fer – orga-
nizacja zrzeszająca przed-
siębiorstwa zajmujące się 
transportem kolejowym 
i reprezentująca je na arenie 
międzynarodowej. Orga-
nizację utworzono w 1922, 
zaś jej siedziba znajduje się 
w Paryżu.

Tworząc europalety i normy je opi-
sujące UIC postawiło w pierwszym 

rzędzie na tożsamość pojedynczych 
narodowych jednostek kolejowych – 
ich logo znalazło się na lewym wspor-

STANDARD UIC EUR
PIOTR ZADROŻNY, CZŁONEK ZARZĄDU ZWIĄZKU PRODUCENTÓW EUROPALET UIC

niku europalety. W ten sposób jedno-
znacznie i szybko ocenić można było 
pochodzenie pojedynczych palet. 
Otwarty pool europalet stał się przez 
to swoistą mozaiką, dzięki której można 
było obserwować ruch palet na ryn-
kach i znaczenie poszczególnych kra-
jów w globalnej produkcji drewnianych 
wymiennych europalet. Czas pokazał, 
że dla zwiększenia efektywności całego 
systemu „biznes” paletowy warto było 
oderwać od ogólnej działalności UIC 
i skoncentrować w jednej jednostce. 
Stworzono wówczas organizację-cór-
kę, której wąską specjalizacją miało być 
skupienie się na kontynuacji rozwoju 
europalety. Nowo powstały Epal przejął 
honorowe miejsce na europalecie – 
lewy wspornik, zastępując tym samym 
narodowe oznaczenia kolei. Nastąpiła 
globalizacja i powolne przejęcie na-
zwy – „EURopaleta” nazywana była już 
coraz częściej „paletą Epal”. Niezaprze-
czalnie takie posunięcie było korzystne 
dla rozwoju i popularyzacji europalet, 
ale zapoczątkowało znaczną komercja-

lizację, która doprowadziła do wzrostu 
kosztów uzyskania i utrzymania licen-
cji. Po nieco ponad 20 latach stosunki 
pomiędzy UIC a organizacją-córką po-
gorszyły się i ostatecznie ich drogi się 
rozeszły. Dziś już wiemy, że europaleta 
przetrwała te perturbacje, ale czy za-
mieszanie było potrzebne? Odpowiedź 
na to pytanie pozostawiam czytelni-
kom. Skupmy się jednak na samym 
standardzie UIC, aby przypomnieć co 
tak naprawdę jest najważniejsze.
Mówiąc o „standardzie UIC” mamy 
zawsze na myśli Kodeksy UIC – są 
to zestawy różnych norm opisujących 
wszelkie możliwe dziedziny związane 
z transportem i to nie tylko kolejo-
wym. Dla naszych czytelników pierw-
szorzędne znaczenie ma Kodeks UIC 
435 zajmujący się tematyką europalet. 
I już w tym miejscu trzeba podkreślić, 
że „europalet” we wszystkich stan-
dardowych rozmiarach EUR. Chociaż 
najpopularniejszy i w pierwszym rzę-
dzie kojarzony z europaletą standard 
to paleta drewniana czterowejściowa 

Fot. ZPE UIC

http://www.uic-eur.pl/
http://www.uic-eur.pl/
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o wymiarach 800x1200x144mm 
oznaczona symbolem EUR 1, to 
mamy jeszcze trzy drewniane euro-
palety: EUR 2 – 1200×1000×162 mm, 
EUR 3 – 1000×1200×144 mm i EUR 6 – 

800×600×144 mm. Nie można też zapo-
mnieć o stalowych wymiennych 
koszach – EUR „Y” Boxpaletach 
800x1200mm. Osobnym niezależnym 
jest też Kodeks UIC 435–4 opisujący 

zagadnienia standardu napraw wszyst-
kich europalet.
Wyprzedzając pytanie – cóż takiego 
opisują te Kodeksy. Jaki to standard 
i czy chodzi wyłącznie o wymiary 
palet? Otóż nie, nie chodzi wyłącznie 
o wymiary. Kodeksy możliwie prosto 
i bez pozostawiania miejsca na inter-
pretację opisują wszystkie zagadnienia 
związane z europaletami. Począwszy 
od wymiarów i ładowności, poprzez 
sposoby montażu, gatunku, przygo-
towania i jakości drewna, znakowanie 
europalet – do udzielania i wycofywa-
nia pozwoleń oraz kontroli i nadzoru 
produkcji i napraw. Same kodeksy na 
przestrzeni tych 60 lat ulegały nie-
wielkim modyfikacjom. Poprawki są 
dostosowaniem do zmieniających się 
realiów. Najlepszym przykładem jest 
zmiana oznakowania od 2010 roku – 
w związku z dostosowaniem do mię-
dzynarodowych przepisów fitosani-
tarnych.
Opisując standard UIC posłużymy się 
najpopularniejszą europaletą – paletą 
EUR 1 UIC EUR. Zacząć wypada 
od wymiaru. Gabaryt europalety 
EUR 1 mieścić się musi w wymiarze 
800 +3 -0 x 1200 +3 -0 x 144 +9 -0 mm. 
Podstawowa nośność (na regałach, czy 
widłach podnośników) to 1500 kg dla 
ładunku rozłożonego równomiernie na 
powierzchni palety oraz dodatkowo 
4000 kg podczas spiętrzania, jeżeli 
europaleta oparta jest na płaskim, 
poziomym oraz twardym podłożu.
Jedyną dopuszczalną metodą mon-
tażu jest ten przy użyciu elementów 
złącznych – metalowych gwoździ. 
Kodeks w miarę szczegółowo opisuje 
ilość i rozmieszczenie gwoździ dla 
poszczególnych połączeń, pozostawia 
jednak pewien zakres dostosowania 
do różnych rozwiązań. Daje to otwartą 
drogę do konstruowania innowacyj-
nych maszyn lub linii montażowych. 

ZWIĄZEK PRODUCENTÓW EUROPALET UIC

Fot. ZPE UIC

http://www.uic-eur.pl/palety.html
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Każdorazowo nowe rozwiązania są 
testowane, co również Kodeks UIC 435 
opisuje. Testowane są palety z nowo 
wprowadzanych linii montażowych 
u nowych licencjobiorców – nie ma 
więc żadnej dowolności i każda produ-
kowana europaleta spełniać musi jed-
nakowe wymogi. W ramach montażu 
opisane są też szczegółowo niezbędne 
obróbki europalet – ścięcia narożników 
i fazowanie górnych krawędzi desek 
spodnich.
Drewno stanowiące konstrukcję euro-
palety to deski i wsporniki. Określone 
są nie tylko wymiary z tolerancjami, 
ale też jakość obróbki i dopuszczalne, 
naturalnie występujące wady drewna. 
Przytoczyć warto, że drewno musi być 
wolne od wszelkich zanieczyszczeń (nie 
wyłączając pyłu drzewnego, czy trocin) 

oraz organizmów – grzybów i owadów, 
a deski składać się muszą z jednego 
kawałka drewna. Powierzchnie desek 
musza pozostać nieobrobione – nie 
mogą być strugane ani szlifowane – 
ich powierzchnia nie może pozwalać 
na ześlizgiwanie się ładunku. Istotną 
ciekawostką jest dopuszczenie do 
stosowania wsporników wyproduko-
wanych z rozdrobnionego i sprasowa-
nego drewna – jest to bardzo ciekawa 
i coraz popularniejsza alternatywa. 
Pozwala ona na zaoszczędzenie świe-
żego drewna, a co najciekawsze do ich 
produkcji dopuszcza powtórne wyko-
rzystanie drewna z recyklingu.
Kodeks UIC 435 precyzyjnie określa 
sposoby i treść oznakowania euro-
palet. Chociaż na przestrzeni tych 
60 lat treść zmieniała się, to sposób 

opisany był na samym początku. 
Uniwersalność kodeksu sprzed 60 lat 
ocenić możemy dzisiaj, gdyż dopusz-
czana metoda nanoszenia znaków 
przy użyciu „pieczęci” farbą wnikającą 
na głębokość min. 0,3mm w kolorze 
czarnym, wodoodpornym i odpornym 
na działanie światła oraz nietoksyczną 
pozwala na używanie coraz popular-
niejszych przemysłowych drukarek 
atramentowych. Dzięki tak uniwer-
salnym zapisom specjalne dopusz-
czenia w tym przypadku nie są dziś 
wymagane. Podkreślić jednak należy, 
że wielkość, format i treść oznakowa-
nia nie są absolutnie dowolne. Wzór 
poszczególnych znaków jest zastrze-
żony i każde odstępstwo lub dowol-
ność potraktowane może być jako fał-
szerstwo. Każdy podmiot otrzymujący 

ZWIĄZEK PRODUCENTÓW EUROPALET UIC

Fot. ZPE UIC

http://www.uic-eur.pl/dokumenty.html
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licencję zaopatrzyć się musi w komplet 
tablic do wypalania znaków lub wzory 
znaków do drukowania w dopuszczo-
nych nadzorowanych jednostkach. 
Europaleta UIC EUR posiada na lewym 
wsporniku stylizowane logo UIC, a na 
prawym wsporniku – niezmiennie od 
60 lat – zastrzeżony znak EUR w owalu. 
Na środkowym wsporniku znajdują się 
informacje o obróbce fitosanitarnej 
w standardzie ISPM 15 oraz kod euro-
palety zawierający informacje o nume-
rze licencji i dacie produkcji.
Udzielanie i wycofywanie pozwo-
leń, czyli nadawanie i cofanie licen-
cji – to niezbędne atrybuty zamknię-
tego i szczelnego systemu produkcji 
i napraw standaryzowanych produk-
tów. Ta szczelność jest gwarancją bez-
pieczeństwa. Znak EUR na prawym 
wsporniku – w wielkim uproszcze-
niu – oznacza konkretną ściśle okre-
śloną nośność i konkretny wymiar. 
Dzięki temu każdy jej operator ma 
pewność co można na niej załadować 
i gdzie można tę paletę umieścić. Nie 
ma tu miejsca na pomyłki, a w nowo-
czesnych magazynach wysokiego 
składowania odstępstwa od normy 
mogą skutkować poważnymi konse-
kwencjami. Zatem licencjonowanie 
w połączeniu z nadzorem i kontrolą jest 
niezbędne, a Kodeks UIC 435 zawiera 
wszelkie niezbędne zapisy regulujące 
te kwestie.

Kodeks UIC 435 nie pozostawia 
też dowolności w zakresie kontroli 
i nadzoru licencjonowanych produk-
cji i napraw europalet. Od samego 
początku podstawowy wymóg, to 
korzystanie z zewnętrznych niezależ-
nych jednostek kontrolnych. Jest to 

wymóg nie pozostawiający żadnych 
złudzeń. Jasność i przejrzystość kon-
troli oraz brak jakichkolwiek zależności 
jednostek kontrolnych dają pewność, 
że standardy są zachowywane, a euro-
palety bezpieczne i niezmienne bez 
względu na ich pochodzenie.
Jeśli komuś wydaje się, że Kodeksy 
stosuje się wyłącznie w zakładach 
produkcyjnych i naprawczych spieszę 
z wyprowadzaniem z błędu. Te normy, 
a właściwie standard UIC respektowane 
są przy projektowaniu opakowań, środ-
ków transportu, maszyn i linii pakują-
cych oraz magazynów i ich wyposaże-
nia, nie wyłączając maszyn lub całych 
linii w nich pracujących. W magazynach 
spotykamy coraz częściej całe linie, i to 
nie tylko pakujące, ale i sprawdzające 
oraz testujące same europalety. Tutaj 
standard UIC jest podstawą, do której 
projektanci muszą się odnosić. Zna-
czenie zatem standardu UIC jest nie 
do przecenienia.
Nieodzownie ze standardem UIC 
wiążą się też tradycje w produkcji 
i naprawach europalet w naszym 
kraju. Od wielu lat jesteśmy w świa-
towej i europejskiej czołówce produ-
centów. Uczestnictwo UIC w ostatnich 
kilku latach na polskim rynku było 
nieco zachwiane. Z pomocą przyszła 
oddolna inicjatywa licencjobiorców 
UIC posiadających licencje udzielone 
przez niekwestionowanego lidera – 
austriackie koleje Rail Cargo Austria 
(QBB) – będące jednocześnie praw-

nym właścicielem chronionego znaku 
EUR w owalu. Grupa żywo zaintereso-
wanych powrotem palet EUR na pol-
ski rynek producentów i naprawiaczy 
w 2017 roku założyła stowarzyszenie – 
Związek Producentów Europalet UIC. 
Statut tego stowarzyszenia zakłada 
w pierwszym rzędzie walkę o jakość 
i renomę europalety UIC EUR oraz 
obronę przed nieuczciwą konkurencją. 
Działanie w grupie pomóc ma w dal-
szym rozwoju i wzmocnieniu pozy-
cji produktów ze znakiem UIC i EUR 
na rynku. ZPEUIC nawiązało dobre 
relacje z UIC i RCA-QBB, uzyskało ich 
wsparcie i na partnerskich zasadach 
reprezentuje tych światowych lide-
rów w Polsce. Dzisiaj wspiera rynek 
i europaletę szkoleniami z zakresu 
identyfikacji europalet i działalnością 
reklamowo-informacyjną, a w ścisłej 
współpracy z RCA i SGS swoimi audy-
tami wspomaga proces udzielania 
licencji. Staraniem ZPEUIC zafunkcjo-
nował na naszym rynku pozytywnie 
przyjęty nowy wzór licencji UIC, który 
otrzymuje każda nowa firma po przej-
ściu procedur dopuszczających oraz 
wstąpieniu w szeregi stowarzysze-
nia. Podobnie rzecz się ma z polsko-
języczną stroną internetową – wciąż 
rozwijająca się strona www.uic-eur.pl 
gwarantuje każdemu dostęp do wie-
dzy i informacji o samych europa-
letach, stowarzyszeniu i aktualnych 
licencjach udzielonych na terenie 
naszego kraju. 

ZWIĄZEK PRODUCENTÓW EUROPALET UIC

Drewno do produkcji europalety musi być wolne 
od wszelkich zanieczyszczeń (nie wyłączając pyłu 

drzewnego, czy trocin) oraz organizmów – grzybów 
i owadów, a deski składać się muszą z jednego 

kawałka drewna

”

http://www.uic-eur.pl/
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Każdy z nas zetknął się 
z paletami – konstrukcjami 
z reguły drewnianymi – na 
których leżą towary. Choć 
często nie przywiązuje się 
do nich wagi, mają one 
ogromne znaczenie dla pra-
widłowego i ekonomicznego 
funkcjonowania sprzętu ma-
gazynowego. W nomenkla-
turze magazynowej palety 
nazywane są nośnikami.

MGR INŻ. ŁUKASZ BOJANOWSKI, EKSPERT PSTM

PALETA EUR GWARANCJĄ 
BEZPIECZEŃSTWA 
I OPŁACALNOŚCI 
ROZWIĄZAŃ 
MAGAZYNOWYCH

Na nośnikach mogą znajdować się 
rozmaite towary o zróżnicowanych 

gabarytach i masach, opakowane i spa-
kowane na różny sposób. Paleta nie 
tylko „nosi” towar, ale również sama jest 
„noszona” przez różne urządzenia ma-
gazynowe i składowana w systemach 
regałowych.
Można zatem powiedzieć, że paleta 
spełnia dwie podstawowe funkcje, 
przez co staje się niezbędnym elemen-
tem w magazynie, i nie tylko tam. Bez 

niej nie można by było łatwo, szybko 
i bezpiecznie przenosić i składować 
produktów w sposób ustandaryzo-
wany. Dlatego konstrukcja i wymiary 
palety mają zasadnicze znaczenie. 
Najszerzej stosowane są palety ze 
znakiem EUR, które spełniają obowią-
zujące standardy i normy, co upewnia 
użytkownika i dostawcę wyposażenia 
magazynowego o ich funkcjonalności 
i bezpieczeństwie. Paleta ze znakiem 
EUR musi być wykonana z certyfiko-
wanych materiałów przez certyfiko-
wanych producentów palet.
Ważne jest, żeby przy obsłudze kon-
strukcji regałowych korzystać z cer-
tyfikowanych, ustandaryzowanych 
konstrukcyjnie i wymiarowo palet, 
ponieważ proces projektowania, czyli 
m.in. doboru wymiarów sekcji/zatok 
regałowych, bazuje na zunifikowanej 
konstrukcji i wymiarach palety EUR.
Systemy regałowe są bardzo wrażliwe 
na typ i jakość palet. Wiele palet nie-
certyfikowanych i niespełniających 
podstawowych wytycznych wręcz 
nie nadaje się do składowania w rega-
łach. Dotyczy to zwłaszcza tych, które 
nie mają certyfikacji, a producent nie 
może potwierdzić ich nośności i jakości 
wykonania.
W pewnych warunkach i na życzenie 
użytkownika, który musi być świadomy 
ryzyka, jest możliwe wykonanie nie-
standardowych rozwiązań magazyno-
wych, jednak podnoszą one znacznie 
wartość regału.
W magazynie paleta nie tylko stoi na 
regale, musi również do regału w jakiś 
sposób dotrzeć. Chodzi tu o wózki 
widłowe, które podobnie jak sys-
temy regałowe są zaprojektowane do 
obsługi określonych nośników.
Standardowe w obu przypadkach 
są właśnie palety EUR o najpopular-
niejszych rozmiarach 800x1200 mm 
i 1000x1200 mm. Podobnie jak w sys-

Europaleta w systemie regałów wjezdnych. Fot. PSTM

ŁUKASZ BOJANOWSKI, EKSPERT PSTM
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temach regałowych zmiany wymiaru 
czy konstrukcji nośnika od ogólnie 
przyjętego standardu palety EUR jest 
powodem modyfikacji wózków widło-
wych, np. konstrukcji i wymiarów wideł, 
karetki, masztu czy nawet gabarytów 
wózka, gdzie zmiany mogą mieć wpływ 
na zwiększenie korytarzy roboczych 
i pogorszenie jakości obsługi.
Sprawa nie tylko dotyczy regałów czy 
wózków, bo przecież w magazynie 

znajdziemy inne urządzenia, które  
muszą współpracować z paletami, 
np. owijarki, zamienniki palet, maga-
zynki palet. Urządzenia te również 
mają wymogi co do standardu palet. 
W innych przypadkach ich działanie 
staje się nieprawidłowe, a ewentualna 
modernizacja do innych wymiarów 
staje się nieopłacalna.
W końcu paleta musi opuścić magazyn, 
więc należy ją odpowiednio załadować, 
zwykle na ciężarówkę. Naczepy samo-
chodów mają określone, standardowe 
wymiary netto, które nie bez powodu 
umożliwiają najlepsze upakowanie 
popularnymi paletami EUR. Konstrukcja 
i wymiary palet EUR pozwalają efektyw-
nie załadować naczepy 33 paletami bez 
pozostawiania zbędnych przestrzeni 
poza luzami manipulacyjnymi. Widać 
więc, że każdy z obszarów, procesów 
i urządzeń magazynowych podporząd-
kowany jest nośnikom, dlatego paleta 

musi być nie tylko standardowa, ale 
także mocna i trwała. 
Dlatego w każdym obszarze maga-
zynu, szukając oszczędności, wybiera 
się rozwiązania ekonomiczne wynika-
jące z ustandaryzowania pod wymiar 
palety EUR.
Pierwszym i najważniejszym kro-
kiem  projektanta regałów jest usta-
lenie wymiarów i konstrukcji nośnika, 
wymiarów towaru na nośniku oraz 
maksymalnej masy jednostki transpor-
towej. Pod zadane gabaryty i obcią-
żenia, uwzględniając luzy manipula-
cyjne wynikające z norm, projektuje 
się długość belki w regałach rzędo-
wych stacjonarnych lub mobilnych, 
szerokość tunelu w regałach Drive-In 
(wjezdnych), Shuttle, Przepływowych 
czy Push-Back. Najbardziej popularna 
konstrukcja, czyli regały rzędowe, są 
najmniej narażone na zmianę stan-
dardowych wymiarów 800x1200 mm. 

Dlatego w każdym 
obszarze magazynu, 

szukając oszczędności, 
wybiera się rozwiązania 

ekonomiczne wynikające 
z ustandaryzowania pod 

wymiar palety EUR.

”

Europaleta bezpiecznym nośnikiem transportowym. Fot. PSTM

ŁUKASZ BOJANOWSKI, EKSPERT PSTM
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W takim przypadku można wydłużyć 
belkę lub zwiększyć głębokość ramy. 
Oczywiście, jest to możliwe, ale nie-
standardowy wymiar belki wychodzący 
poza wymiar 1800 mm, 2700 mm czy 
3600 mm oraz głębokość ramy inna 
niż 1100 mm czy 1050 mm powodują 
wzrost kosztów regału nieproporcjo-
nalny do zmiany wymiarów.
Pozostaje jeszcze drugi, bardzo ważny 
aspekt. Co z konstrukcją i nośnością 
nietypowych i niecertyfikowanych 
palet? Kto ponosi odpowiedzialność 
w razie wypadku? Renomowani 
dostawcy systemów regałowych czy 
wózków widłowych wskazują wyraźnie 
rodzaj, kształt i masę palet, z którymi 
mają współpracować ich urządzenia, 
często z zastrzeżeniem, że zachowanie 
gwarancji i poprawne działanie zapew-
nia tylko użycie certyfikowanych palet 
EUR.
W przypadku innych regałów główną 
rolę odgrywa konstrukcja palet. O ile 
w regale rzędowym poziom belkowy 
można wypełnić panelem siatkowym 
czy kratą pomostową (dodatkowy 
koszt), eliminując rygor sposobu pod-
parcia nośnika, o tyle w regalach typu 
Drive-In, Shuttle, Przepływowych, Push-
-Back nie ma takiej możliwości. W tych 
systemach wymagany jest wysoki rygor 
konstrukcji palety, która ma spełniać 
odpowiednie przepisy i normy. Regał 
Drive-in podpiera paletę na szynach 
nośnych na samych jej końcach. 
To powoduje, że same deski i klocki 
wsporcze muszą być wykonane z moc-
nego i trwałego materiału, muszą też 
pozostawać w poprawnym ułożeniu 
względem siebie, tak aby przenosić 
obciążenia rzędu 1000–1500 kg.
W systemach regałowych typu Shut-
tle palety muszą być podparte na szy-
nach nie tylko klockami wsporczymi, 
ale i odpowiednio podparte na wózku 
satelitarnym. Ma to istotne znaczenie 

z punktu widzenia nadmiernych ugięć 
palety czy w najgorszym wypadku 
złamania desek nośnych. To z kolei 
może powodować unieruchomienie 
platformy Shuttle i brak dostępu do 
innych palet w tunelu.
Z kolei w regałach przepływowych czy 
Push-Back materiał palety i jej dolna 
część powinny być na tyle wytrzymałe, 

aby paleta mogła się poruszać po rol-
kach tocznych i hamujących.
Przykłady powyższe wskazują, jak 
z pozoru mało istotna paleta EUR, której 
często się nie dostrzega i nie docenia, 
odgrywa ogromną rolę w składowaniu 
i transporcie.  Ma bowiem bezpośredni 
wpływ na bezpieczeństwo i na opła-
calność rozwiązań magazynowych. 

Ważne jest, żeby przy obsłudze konstrukcji 
regałowych korzystać z certyfikowanych, 

ustandaryzowanych konstrukcyjnie i wymiarowo 
palet, ponieważ proces projektowania bazuje na 

zunifikowanej konstrukcji i wymiarach palety EUR

”

Europaleta w systemie przenośników. Fot. PSTM
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EPAL

Świat zmienia się w zawrot-
nym tempie. Dzisiejsze 
rozwiązania paletowe, po-
mimo, że od kilkudziesięciu 
lat świetnie się sprawdzają, 
powinny się stale rozwijać 
i odpowiadać na rosnące 
oczekiwania uczestników 
łańcucha dostaw. Dzisiejsza 
paleta EPAL niezmiennie 
spełnia swoją najważniejszą 
funkcję – jest sprawdzonym 
i bezpiecznym nośnikiem 
ładunku.

Dzisiaj, dzięki wysokim standar-
dom jakościowym EPAL, klienci 

nie muszą martwić się o nośność pa-
let, a otwarty pool, w którym mamy 
obecnie ponad 600 milionów sztuk 
palet, gwarantuje doskonałą ich do-
stępność. Priorytetem dla organizacji 
EPAL jest stałe udoskonalanie pro-
duktów, dlatego z pełnym przeko-
naniem obrany został kierunek di-
gitalizacji, tak by najpopularniejsza 
na rynku europaleta, stała się no-
śnikiem inteligentnym. Dlatego już 
w 2018 roku rozpoczęte zostały prace 
nad projektem iPAL, którego celem 
jest cyfryzacja największego na świe-
cie otwartego poolu paletowego.
W niedalekiej przyszłości oprócz 
swojej podstawowej funkcji trans-
portowej dla produktów, paleta sta-
nie się dodatkowo nośnikiem wielu 
informacji, dzięki którym wzrośnie 
poziom bezpieczeństwa, a cały łań-
cuch logistyczny będzie funkcjonował 
efektywniej.
System iPAL pozwoli pozyskiwać dane 
o każdej pojedynczej palecie (dzięki 
przypisaniu numeru seryjnego), moni-
torując jej historię, określając jej cykl 
życia, podnosząc jakość całego poolu 
palet EPAL, wyłapując z rynku uszko-
dzone nośniki.

INTERAKTYWNA
PALETA

EPAL

Dziś stawiamy pierwszy widoczny dla rynku 
krok do realizacji naszych celów. Rozpoczynamy 
produkcję palet iPAL z unikatowym kodem QR 
nanoszonym bezpośrednio na linii produkcyjnej

”

Fot. EPAL

https://ipal.org.pl/
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https://ipal.org.pl/
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Użytkownikom palet inteligentna 
paleta pozwoli w prosty sposób pozy-
skiwać i przekazywać innym uczestni-
kom łańcucha dostaw wszystkie nie-
zbędne informacje na temat ładunku, 
zapewniając kontrolę optymalnych 
warunków transportowych.
Dziś stawiamy pierwszy widoczny 
dla rynku krok do realizacji naszych 
celów. Rozpoczynamy produkcję 
palet iPAL z unikatowym kodem QR 
nanoszonym bezpośrednio na linii 
produkcyjnej.
Uzyskamy w ten sposób nośniki iden-
tyfikowalne z gwarancją autentyczno-
ści – paletę iPAL będą produkować 
wyłącznie certyfikowane przedsię-
biorstwa. Przy pomocy prostej apli-
kacji iPAL zamiast ręcznego liczenia 
wszystkich palet umożliwimy użyt-
kownikom masowy odczyt serializo-
wanych palet. Dzięki wykorzystaniu 
standardowych smartphonów lub 
czytników kodów kreskowych 2D 
przy pomocy aplikacji iPAL, system 
nie będzie wymagał na tym etapie 
ponoszenia kosztów dodatkowej 
infrastruktury. Paleta z kodem QR 
umożliwi uczestnikom systemu rezy-
gnację z dodatkowego etykietowania 

przesyłek dzięki połączeniu numeru 
wysyłki towaru z ID palety lub ID palet 
z przesyłką. Transparentność w obro-
cie – wiedza na temat wieku i daty pro-
dukcji, lokalizacji producenta, historii 
napraw europalet w aplikacji iPAL da 
użytkownikom pewność, że nośniki 

które otrzymują na wymianę spełniają 
najwyższe normy jakościowe.
Cyfrowa transformacja największego 
poolu paletowego rozpoczyna się 
teraz! Jeśli chcesz być na bieżąco 
z postępami tych prac, zostaw nam 
swój kontakt na stronie ipal.org.pl. 

Fot. EPAL

EPAL

ipal.org.pl

https://ipal.org.pl/
https://ipal.org.pl/
https://ipal.org.pl/
https://ipal.org.pl/
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ŁUKASZ BOJANOWSKI, EKSPERT PSTM

Obecny rozwój technologii 
magazynowej skierowany 
jest w stronę automatyzacji 
procesów zgodnie z tren-
dem Industry 4.0. Automaty-
zacja wchodzi coraz odważ-
niej do magazynu, biorąc na 
siebie transport, składowa-
nie i kompletacje różnych 
nośników, w tym palet 
z towarem. Aby automaty-
zacja przynosiła wymierne 
korzyści, sam system musi 
być nie tylko niezawodny, 
ale również w pełni dostoso-
wany do przenoszenia palet 
z ładunkiem.

Automatyczne układy lub magazyny 
są bardzo dobrym rozwiązaniem 

tam, gdzie wydajności sięgają kilku-
dziesięciu i więcej palet na godzinę, 
mają jednak podstawową ułomność: 
wykazują niewielką elastyczność na 
zmiany wymiarów i konstrukcji nośni-

MGR INŻ. ŁUKASZ BOJANOWSKI, EKSPERT PSTM

PALETA 
W AUTOMATYCZNYCH 
ROZWIĄZANIACH 
MAGAZYNOWYCH
ka. Pełna wydajność zatem nie zależy 
tylko od wykorzystanego sprzętu ma-
gazynowego, ale również od nośnika, 
czyli jakości stosowanych palet, które 
zwłaszcza w automatycznych syste-
mach podlegają większym rygorom 
konstrukcyjnym i jakościowym niż 
w składowaniu manualnym. Dlacze-
go tak się dzieje i dlaczego jest to tak 
ważne?
W automatycznym procesie transportu 
i składowania palet, gdzie ingerencja 
człowieka w proces została praktycz-

nie wyeliminowana do zera, nośnik 
musi być perfekcyjnej jakości. Jakie-
kolwiek zacięcie lub zablokowanie 
nośnika w układzie skutkuje wyłącze-
niem układu lub jego części z użyt-
kowania, a usunięcie usterki wiąże się 
z czasochłonnym i trudnym procesem. 
Dlatego do magazynowania w auto-
matycznych systemach wykorzystuje 
się palety sprawdzone pod kątem kon-
strukcyjnym, a przede wszystkim certy-
fikowane i zgodne z obowiązującymi 
normami. Normy określają konstrukcję 

Europaleta na przenośnikach rolkowych. Fot. PSTM
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palety, jej dopuszczalną nośność, mate-
riał, z jakiego ma być zbudowana, oraz 
jej fizyczne właściwości, np. stopień 
wilgotności czy sposób zabezpieczenia 
przed szkodnikami pod postacią zarod-
ków i nasion (tzw. palety fumigowane).
Paleta odpowiadająca tym standar-
dom to paleta EUR, która jest najbar-
dziej popularną jednostką transpor-
tową w automatycznych magazynach. 
Żeby lepiej zrozumieć, jak ważna rolę 
odgrywa nośnik w magazynie, przy-
bliżę nieco budowę automatycznego 
magazynu.
Automatyczny magazyn paletowy to 
zespół urządzeń do transportu pozio-
mego, pionowego i składowania palet. 
Urządzenia mogą wykonywać takie 
funkcje, jak przyjmowanie, składowa-
nie, kompletację i wydawanie palet. 
Warto wspomnieć, że każda z funkcji 
również może być automatyzowana 
oddzielnie w ramach np. usprawnienia 

przepływu towarów. W automatycz-
nym magazynie do transportu pozio-
mego służą przenośniki rolkowe, łańcu-
chowe, obrotnice, przekazania kątowe, 
wózki transferowe czy wózki platfor-
mowe, zaś do transportu pionowego 
używane są windy lub układnice pale-
towe. Do implementacji w układ auto-
matycznego magazynu wykorzystuje 
się inne urządzenia, jak owijarki, obkur-
czarki, paskarki czy wagi. Często auto-
matyczne magazyny i automatyczne 
linie transportowe łączone są z liniami 
produkcyjnymi, gdzie na końcu stoją 

roboty pakujące i ustawiające towar na 
palecie, tzw. paletyzery. Innym ważnym 
elementem w automatycznym maga-
zynie jest tzw. check-point, w którym 
sprawdza się m.in. gabaryt i masę jed-
nostki transportowej, a także gabaryt 
i jakość nośnika pod kątem uszkodze-
nia desek i klocków nośnych lub ich 
braku, wystających gwoździ i innych 
elementów konstrukcyjnych palety.
Wszystkie maszyny i urządzenia są 
sterowane przez nadrzędne systemy, 
a ich praca i sposób działania nie zależą 
od człowieka. Włączane i wyłączane 

Aby wyeliminować niepożądane zdarzenia, większość 
zautomatyzowanych układów współpracuje 

z paletami euro ze znakiem EUR, ponieważ są one 
gwarancją niezawodności i bezpieczeństwa nie tylko 

dla klienta, ale również dla dostawcy osprzętu

”

ŁUKASZ BOJANOWSKI, EKSPERT PSTM

Magazyn automatyczny. Fot. PSTM
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są za pomocą czujników laserowych, 
zbliżeniowych czy dotykowych. Ruch 
palet w magazynie automatycznym 
charakteryzuje się dużą prędkością 
średnią palety, bo celem jest osiągnię-
cie dużych wydajności rzędu kilkudzie-
sięciu czy kilkuset palet na godzinę. 
Jakiekolwiek zatrzymanie układu wiąże 
się z dużymi stratami wydajności, co 
zwiększa koszty użytkowania maga-
zynu i koszty całkowite. Aby zmini-
malizować ryzyko takich incydentów, 
używa się certyfikowanych europalet 
ze znakiem EUR, które gwarantują swo-
imi wymiarami, konstrukcją, nośnością 
i jakością wykonania bezpieczeństwo 
operacyjne. W czym tkwi sekret? Kon-
strukcja palet euro, tolerancja i jakość 
wykonania przez certyfikowanych 
dostawców gwarantuje dużą powta-
rzalność, co jest kluczowe w magazy-
nie automatycznym. Jeśli paleta nie 
spełnia kryteriów, które są sprawdzane 
w check-poincie, nie zostaje „wpusz-
czona” do dalszej drogi. Usuwa się ją na 
bok, gdzie musi być poprawiona albo 
wymieniona na odpowiednią. Proces 
przejścia jednostki paletowej wydłuża 
się w przypadku palet odbiegających 
od standardu. W skrajnych przypad-
kach, gdy paleta ulegnie uszkodzeniu 
już w sercu systemu, czyli na regale 
albo w tunelu, proces usunięcia usterki 
jest bardziej czasochłonny i koszto-
chłonny. Automatyczny magazyn lub 
jego część musi być wyłączona z użyt-
kowania, a serwisanci ręcznie usuwają 
paletę i towar na niej stojący. Tego typu 
usterki wymagają również zaangażo-
wania grupy pracowników utrzymania 
ruchu, magazynierów, którzy są odpo-
wiednio wyszkoleni.
Aby wyeliminować niepożądane zda-
rzenia, większość takich zautomatyzo-
wanych układów współpracuje właśnie 
z paletami euro ze znakiem EUR, ponie-
waż są one gwarancją niezawodności 

i bezpieczeństwa nie tylko dla klienta, 
ale również dla dostawcy osprzętu.
Rozwiązania pod inne palety, choć 
możliwe do zaimplementowania, są 
wychodzeniem poza umówiony i glo-
balny standard i wiążą się z dużymi 
kosztami nieproporcjonalnymi do 
zmian. Każdy producent, licząc się 
z konkurencją, dąży do standaryzacji 
swoich rozwiązań z zachowaniem 

odpowiedniej jakości, chce zarazem, 
żeby były akceptowalne ekonomicznie 
przez rynek. Nie da się takich efektów 
uzyskać, kiedy nie ma jednej i trwałej 
bazy, tj. palet ze znakiem EUR. Europa-
leta gwarantuje niezmienność wymia-
rów i certyfikowany poziom jakości 
wykonania, stając się wyznacznikiem 
standardów w transporcie i składowa-
niu magazynowym. 

ŁUKASZ BOJANOWSKI, EKSPERT PSTM

Europaleta w regałach wjezdnych. Fot. PSTM
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IPP POOLING

Od prawie roku polskie firmy 
mogą korzystać z charakte-
rystycznych ceglano-brązo-
wych palet znanej w Europie 
spółki IPP Pooling. Ekspert 
na rynku wynajmu skrzyń 
i palet rozpoczął działalność 
w naszym kraju w trudnym, 
ale paradoksalnie odpo-
wiednim momencie – kiedy 
rynek logistyczny, dotknięty 
pandemią COVID-19, potrze-
bował nowych, innowacyj-
nych i elastycznych rozwią-
zań. Co skłania zarówno 
lokalne firmy oraz oddziały 
międzynarodowych korpo-
racji do korzystania z usług 
IPP? Odpowiedź jest prosta: 
trwałe produkty, elastyczna 
obsługa spełniająca oczeki-
wania klienta oraz przejrzy-
sta oferta.

JAKOŚĆ WPISANA W DNA 
PRZEDSIĘBIORSTWA

Pandemia COVID-19 nie wpłynęła aż 
tak negatywnie, jak oczekiwano na 

łańcuchy dostaw w Europie – branża lo-
gistyczna wyszła z problemów obronną 
ręką. Zmieniły się jednak warunki pro-
wadzenia biznesu. Przedsiębiorstwa 
szukają rzetelnych partnerów oraz efek-
tywnych, ale też elastycznych rozwią-
zań. Pandemia wzmocniła też nowy 
trend: zastępowanie kupna sprzętu, 
wypożyczaniem, czyli pobudziła eko-
nomię współdzielenia. W nowe trendy 
doskonale wpisuje się oferta ekspertów 
na rynku wypożyczania skrzyń i palet, 
firmy IPP Pooling, która rok temu we-
szła do Polski i szybko zyskała uznanie 
oraz zaufanie klientów. IPP jest firmą 
rodzinną o długiej tradycji. Funkcjonuje 
jako część Faber Halbertsma Group, 
jednego z największych w Europie 
producentów palet, którego początki 
sięgają roku 1891 r.
IPP jako operator poolingowy, rozwija-
jący swoje struktury na polskim rynku, 

oferuje zamknięty obieg palet w cha-
rakterystycznym ceglano-brązowym 
kolorze, a wraz z nim innowacyjne 
i przejrzyste zasady wynajmu opako-
wań. Spółka stawia przede wszystkim 
na jakość, bo jak mawia Eric Schro-
ver, Chef Commercial Officer w IPP 
Pooling, wysokie standardy wpisane 
są w DNA przedsiębiorstwa. Oferowane 
przez nie palety zdecydowanie różnią 
się od standardowych palet, gdyż są 
mocniejsze. Typowa paleta podczas 
intensywnego używania jest w stanie 
wytrwać bez gruntownej naprawy 
zaledwie rok. – Konstrukcja palet wie-
lokrotnego użytku, które my oferujemy 
jest bardzo trwała. Mają one średnio 
10-letni okres eksploatacyjny – infor-
muje Konrad Robak, Senior Business 
Development Manager w IPP Pooling.

NIE DZIAŁAMY NA SKRÓTY
Wraz z dużą wytrzymałością palet, 
klienci IPP otrzymują też wysoką 

IPP POOLING

Fot. IPP Pooling
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wydajność. Natomiast w razie uszko-
dzenia palety mogą liczyć na jej 
szybką wymianę. Kiedy paleta tra-
fia do naprawy, jest drobiazgowo 
sprawdzana zanim ponownie trafi 
do obiegu. – Nie działamy na skróty. 
Każdą paletę naprawiamy zgodnie 
z jej specyfikacją. Klient ma pew-
ność, że otrzymał nośnik, który został 
przez niego zamówiony. My po pro-
stu dostarczamy to, do czego się 
zobowiązaliśmy – podkreśla Tomasz 
Sączek, dyrektor zarządzający w IPP 
Pooling. – Przywiązujemy dużą wagę 
do śledzenia palet, zarządzania nimi 
oraz do usług renowacyjnych. Dbamy 
też o zrównoważone pozyskiwanie 
surowców, aby oferować palety eko-
logiczne. I dbamy o recykling odpa-
dów – dodaje Tomasz Sączek.
Klientami IPP Pooling są firmy z branży 
FMCG, DIY, sieci handlowe oraz firmy 
przemysłowe. Wśród nich są zarówno 
lokalne podmioty, jak i duże, między-
narodowe koncerny. Oferta IPP jest na 
tyle różnorodna, że każde przedsiębior-
stwo znajduje rozwiązanie idealne dla 

siebie. Tym bardziej, że jest to oferta 
wyjątkowo przejrzysta, oparta o prostą 
zasadę. – Usługobiorca składa zamó-
wienie, a resztą, łącznie z dostarcze-
niem palet, odbiorem po usłudze, sor-
towaniem, kontrolą ich stanu, naprawą, 
a w przypadku zużycia – utylizacją, 
zajmuje się operator, czyli IPP Pooling. 
W całym procesie klient nie musi się 
angażować, a dzięki temu zyskuje to, 
co najważniejsze w biznesie – czas – 
opowiada Tomasz Sączek.

TRZY OPCJE DO WYBORU
IPP oferuje trzy modele wypożycza-
nia w systemie przewozowym – są 
one podobne do siebie, ale są też 
między nimi pewne różnice. Pierw-
sza opcja nazywa się „Przewóz 
w jedną stronę”. Można ją określić 
jako opcję „full service”. IPP dostarcza 
palety w dowolne miejsce i odbiera 
je z dowolnego wskazanego miejsca. 
Klienci nie muszą odwozić palet ani 
martwić się o ich stan. Ewentualne 
uszkodzenia IPP naprawi w dedyko-
wanym centrum serwisowym, zanim 

palety trafią ponownie do systemu 
wypożyczania.
Drugą opcją jest „Bezpośrednia 
dostawa”. Jeśli przedsiębiorca wybie-
rze bezpośredni wynajem, za obieg 
palet nadal będzie odpowiadało IPP, 
ale w tym wypadku palety nie przejdą 
przez centrum serwisowe, czyli nie 
będzie kontroli ich jakości. Ta opcja 
będzie tańsza od poprzedniej.
Trzecią i najtańszą opcją jest „Bez-
pośredni odbiór”. W ramach tego 
wariantu współpracy, klienci IPP sami 
odbierają palety bezpośrednio od 
klienta detalicznego, którego wskaże 
operator poolu paletowego. Spółka 
IPP dostarcza adres i zagwarantuje, że 
w danej lokalizacji będzie oczekiwała 
wymagana liczba palet. W tej opcji 
także nie ma sprawdzenia palet w cen-
trum serwisowym.

OPŁATA DOBOWA – 
PROŚCIEJ SIĘ NIE DA
Ponieważ istotą oferty IPP Pooling jest 
prostota, spółka zaoferowała, poza 
tradycyjnym modelem rozliczania (za 

Fot. IPP Pooling

IPP POOLING

https://www.ipp-pooling.com/pl/zr%C3%B3wnowa%C5%BCony-rozw%C3%B3j
https://www.ipp-pooling.com/pl/zr%C3%B3wnowa%C5%BCony-rozw%C3%B3j
https://www.ipp-pooling.com/pl/us%C5%82ugi/przew%C3%B3z-w-jedn%C4%85-stron%C4%99
https://www.ipp-pooling.com/pl/us%C5%82ugi/przew%C3%B3z-w-jedn%C4%85-stron%C4%99
https://www.ipp-pooling.com/pl/us%C5%82ugi/bezpo%C5%9Brednia-dostawa
https://www.ipp-pooling.com/pl/us%C5%82ugi/bezpo%C5%9Brednia-dostawa
https://www.ipp-pooling.com/pl/us%C5%82ugi/bezpo%C5%9Bredni-odbi%C3%B3r
https://www.ipp-pooling.com/pl/us%C5%82ugi/bezpo%C5%9Bredni-odbi%C3%B3r
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wykonywane operacje logistyczne) 
możliwość rozliczania się z nią w syste-
mie dobowym. W tym modelu usługa 
zaczyna być naliczana w chwili, kiedy 
klient otrzyma palety, a wynajem palet 
kończy się wraz z ich zwrotem. W opła-
cie dobowej uwzględnione zostały 
wszystkie koszty – nie ma żadnych 
dodatkowych opłat. – Klienci płacą 
tylko za czas korzystania z palety lub 
ze skrzyni, którą wynajęli – informuje 
Tomasz Sączek, dyrektor zarządzający 
w IPP Pooling. – Zgodnie z filozofią 
naszej firmy, usługi są przejrzyste, 
a ceny jasno określone. Oferujemy też 
proste, zrozumiałe fakturowanie. Cho-
dzi nam przede wszystkim o satysfakcję 
klienta – twierdzi Tomasz Sączek.

IPP Pooling rozpoczyna drugi rok obec-
ności w Polsce. Nasz kraj jest pierwszym, 
od którego spółka rozpoczęła ekspan-
sję na Europę Środkowo-Wschodnią. 
Ambitny plan uruchomienia usług 
w pozostałych krajach regionu zosta-
nie szybko urzeczywistniony, ponieważ 
firma dostosowuje się do zmian, które 

zachodzą w logistyce i całej gospo-
darce. IPP stawia na automatyzację 
zarządzania paletami oraz skrzyniami, 
przy zachowaniu najwyższych wyma-
gań jakościowych oraz przy doskonałej 
obsłudze klienta. 

www.ipp-pooling.com/pl

Klientami IPP Pooling są firmy z branży FMCG, 
DIY, sieci handlowe oraz firmy przemysłowe. Wśród 

nich są zarówno lokalne podmioty, jak i duże, 
międzynarodowe koncerny. Oferta IPP jest na tyle 

różnorodna, że każde przedsiębiorstwo znajduje 
rozwiązanie idealne dla siebie

”

Fot. IPP Pooling

IPP POOLING

https://www.ipp-pooling.com/pl


25
PALETY 2021

GOPALL

Typowy model wymiany palet, z któ-
rego korzystają firmy transportowe, 

ma pewne słabości obniżające ogólną 
sprawność procesów logistycznych. Do 
najpowszechniejszych należy z pewno-
ścią konieczność przewożenia pustych 
nośników razem z ładunkiem, co wy-
datnie przecież zmniejsza ładowność 
pojazdów. W konsekwencji wybór do-
stępnych dla przewoźnika transportów 
również zostaje poważnie ograniczony. 
Do tego dochodzi obowiązek zwrotu 
palet w ciągu tygodnia lub dwóch na 
miejsce załadunku.

Sieć punktów wymiany palet 
GOPALL eliminuje bolączki tradycyj-
nego systemu. Pozwala przy tym obni-
żyć koszty. Rozliczenie za wynajem 
palet jest banalnie proste, czynnościami 

administracyjnymi i obsługą wymiany 
nośników zajmuje się personel punktów 
GOPALL, a przewoźnik kontroluje proces 
z poziomu aplikacji mobilnej.

BEZ OGRANICZEŃ
W dowolnym punkcie sieci kierowca 
firmy transportowej zostawia puste 
palety albo pobiera tyle dodatko-
wych, ile akurat potrzebuje. Z ponad 
90 dostępnych lokalizacji wybiera tę, 
która leży najbliżej miejsca załadunku 
czy rozładunku albo odpowiada mu 
najbardziej z innych względów. Nie jest 
też ograniczony liczbą palet, bo zdaje 
lub bierze ich dowolną liczbę.

GOPALL 
PRZYSPIESZA 

WYMIANĘ PALET

Głębokie zmiany rynkowe są już faktem. Rosnący handel 
elektroniczny i nowe nawyki klientów wymusiły intensyfi-
kację wszelkich procesów logistycznych. Dziś podstawowe 
znaczenie mają szybkość i wydajność, również w transpo-
rcie. Nawet tradycyjny model wymiany palet – co pokazuje 
praktyka – jest ograniczony i wymaga usprawnień. GOPALL 
to sieć, która umożliwia nie tylko szybszy, ale i znacznie 
efektywniejszy obrót paletami EUR. Przewoźnicy pobierają 
w jej punktach potrzebne palety albo pozbywają się pustych, 
także uszkodzonych. I co ważne, robią to taniej.

Sieć składa się już ze 120 punktów, głównie w Europie 
Środkowej: na Słowacji, w Polsce, Czechach, na Wę-
grzech, w Niemczech i Austrii. Powstają wciąż nowe 

miejsca GOPALL także w innych krajach. Celem 
firmy jest utworzenie 1200 lub nawet 1500 punktów,

”

GOPALL

Fot.. GOPALL

https://www.gopall.com/siec-gopall/?lang=pl
https://www.gopall.com/siec-gopall/?lang=pl
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Problemu nie stanowią także nośniki 
uszkodzone lub o niższej jakości. Wtedy 
po prostu z konta GOPALL firmy trans-
portowej odliczana jest odpowiednia 
kwota, a przewoźnik bez przeszkód pra-
cuje dalej. Sporym ułatwieniem jest 
również obsługa zamówienia w punk-
cie GOPALL: pracownicy zajmują się 
nie tylko wszelkimi formalnościami, 
ale także rozładunkiem i załadunkiem 
palet. Rola kierowcy sprowadza się 
wyłącznie do kontroli jakości nośników.

PRAKTYCZNY DEPOZYT
Rozliczenie z siecią GOPALL odbywa 
się za pomocą wygodnego depozytu. 
Służy on do regulowania wszelkich 
należności. Firma pokrywa z niego 
koszty wypożyczenia palet, opłaty za 
obsługę, za naprawę uszkodzonych 
nośników i za różnicę w ich jakości. 
Transakcje przebiegają automatycznie 
natychmiast po wykonaniu danej czyn-
ności w punkcie, a przewoźnik otrzy-
muje informację o wszystkich opera-
cjach w aplikacji mobilnej. Wysokość 

kwoty w depozycie zależy od liczby 
transportów, które firma przewozowa 
obsługuje. W każdej chwili można 
wystąpić o bezpłatny zwrot środków 
znajdujących się w depozycie.

PALETY 2021

GOPALL

Cena procesu wymiany palet EUR waha 
się od 27 do 37 euro za cały pojazd, czyli 
za 33 palety. W porównaniu z tradycyj-
nym modelem wymiany, który nierzadko 
osiąga pułap 200 euro, to kwota niezwy-
kle atrakcyjna. Depozyt eliminuje przy 
tym konieczność uciążliwego wystawia-
nia faktur i dokonywania przelewów.

JASNE ZASADY
Równie przejrzyste zasady dotyczą 
także systemu wypożyczania palet EUR. 
Najkrócej rzecz ujmując, płaci się tylko 
wtedy, gdy z sieci GOPALL weźmie się 
więcej palet, niż się w niej zostawiło. 

Rozliczenie z siecią 
GOPALL odbywa się za 

pomocą depozytu. Firma 
pokrywa z niego koszty 

wypożyczenia palet, opłaty 
za obsługę, za naprawę 

uszkodzonych nośników 
i za różnicę w ich jakości

”

Rys. GOPALL

Rys. GOPALL

https://www.gopall.com/?lang=pl
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Cena zaś zależy od liczby wypożyczo-
nych nośników i od ich jakości.
GOPALL obraca paletami dwóch klas 
jakości. Palet „białych”, czyli z oznacze-
niem EUR A, można używać w przemy-
śle spożywczym, nośniki ze znakiem 
EUR B, tzw. „brązowe”, są wykorzysty-
wane w innych gałęziach przemysłu. 
Warto podkreślić, że zdawanie palet 
niższej jakości jako klasy wyższej lub 
na odwrót – nośnika wyższej klasy jako 
palety o niższej jakości – nie stanowi 
w sieci żadnego problemu. W takich 
przypadkach odpowiednia kwota jest 
potrącana z firmowego depozytu lub 
go zasila.
Jasne są też reguły dotyczące platformy 
internetowej GOPALL oraz aplikacji 
mobilnej. Korzystanie z nich jest w pełni 
darmowe. Firma będąca członkiem 
sieci może stworzyć dowolną liczbę 
kont użytkowników platformy, ma też 
prawo bez przeszkód instalować apli-
kację na wielu urządzeniach.

DLA KOGO GOPALL?
Sieć powstała z myślą o przedsiębior-
stwach transportowych, spedycji oraz 
o firmach produkcyjnych i handlo-
wych, w których niezbędny jest obrót 
paletowy. Ma w założeniu jak najbar-
dziej ułatwiać ruch palet i tym samym 
przyspieszać jeden z podstawowych 
etapów łańcucha dostaw.
Sieć składa się już ze 120 punktów, 
głównie w Europie Środkowej: na 
Słowacji, w Polsce, Czechach, na 
Węgrzech, w Niemczech i Austrii. 
Powstają jednak wciąż nowe miejsca 
GOPALL także w innych krajach, jak 
Włochy czy Chorwacja. Celem firmy jest 
utworzenie 1200 lub nawet 1500 punk-
tów, dzięki którym możliwa stanie się 
bezpośrednia obsługa włączanych do 
sieci firm produkcyjnych i handlowych.
W erze gwałtownych zmian rynkowych 
wydajność każdego z osobna etapu 

w łańcuchu dostaw nie tylko decy-
duje o efektywności całej struktury 
logistycznej, ale może też przesądzić 
o istnieniu przedsiębiorstw. W momen-
cie, gdy w magazynach zaczyna się 
epoka automatyki, a wiele firm inwe-
stuje w zaawansowane systemy infor-
matyczne, wydaje się, że poważne 
przeobrażenia nie ominą także branży 
transportowej. Sieć punktów GOPALL 
jest odpowiedzią na wymagania 
nowych czasów. 

GOPALL, s.r.o.
Tallerova 4, 81102 Bratysława
Słowacja
www.gopall.com
e-mail: hello@gopall.com
tel. +421 948 229 905
tel. +421 948 954 554

Rys. GOPALL
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GOPALL

http://www.gopall.com/
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Europaleta świętuje swoje 
60-lecie powstania. Znorma-
lizowany nośnik transporto-
wy jest gwarantem jakości 
zapisanym w Kodeksie UIC 
435, precyzyjnie określają-
cym wymiary oraz proce-
dury produkcji i naprawy 
europalety.

Rzeczony kodeks zawiera bardzo 
szczegółowe opisy techniczne oraz 

metodologiczne, dotyczące kontroli 
palet wprowadzanych na rynek. UIC 
zadbało o procedury, czyniąc z pa-
let zgodnych z kodeksem, produkt 
o najwyższej jakości i wiarygodności. 
Europaleta w środowisku gospodarki 
magazynowej i logistyki, jest uznawana 
za produkt spełniający standardy bez-
pieczeństwa w użytkowaniu.
Ostatnia dekada na rynku europalet, 
zaznaczyła się wydarzeniami, które 
w istotny sposób wpłynęły na rynek 
paletowy, szczególnie otwarty pool 
paletowy „białych palet”, zanotował 
wiele znaczących zmian. Poznanie 
tego ważnego gospodarczo rynku, 

EUROPALETA 
SYNONIMEM JAKOŚCI

uruchomiło szereg badań prowadzo-
nych przez firmy działające na rynku.
Badanie wykonane przez portal 
Log4.pl, z merytorycznym wsparciem 
Związku Producentów Europalet UIC, 
wykonane było metodą anonimowej 
ankiety. Użytkownikom portalu Log4.
pl, którzy zgodzili się wziąć udział 
w ankiecie, wysłano drogą elektro-
niczną link do ankiety z prośbą o jej 
wypełnienie.

Ankieta zawierała 12 pytań podstawo-
wych i cztery warunkowe formułowane 
„Jeśli tak, to…”. Badanie miało odpo-
wiedzieć na pytanie, jaka jest wiedza 
na temat europalety.
Na pytanie z jakim znakiem jedno-
znacznie kojarzy się europaleta, 82% 
respondentów odpowiedziało, że znak 
EUR lub EPAL na prawym wsporniku, 
jest tym elementem identyfikacji. 
Dodatkowo, dla tych respondentów 
wymiar oraz nośność do 1500 kg są 
cechami najważniejszymi. Dla 18% 
klamra kontrolna i gwóźdź napraw-
czy oraz jasny kolor palety bez oflisów 
jest równie istotną cechą europalety. 
To pokazuje dobre rozeznanie uczest-
ników rynku paletowego w zakresie 
identyfikacji europalety.
Zarządzający paletami w firmach mając 
wiedzę dotyczącą identyfikacji europa-

Problem zwrotu i związana z tym 
wymienność europalet na rynku, nadal 

budzi duże kontrowersje i spędza sen 
z powiek wielu uczestników otwartego poolu 

paletowego

”

ANDRZEJ SZYMKIEWICZ

Cechy europalety, wg których sortuje się nośniki

NIE rozróżniamy i nie sortujemy europalet EUR EPAL UIC
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lety, zapytani zostali o cechy po których 
sortują palety. Aż 46% nie rozróżnia i nie 
sortuje europalet, 29% wskazało na znak 
EUR, dla 21% to znak EPAL jest cechą po 
której sortują europalety, natomiast 4% 
wskazuje na znak UIC na palecie.
Problem zwrotu i związana z tym 
wymienność europalet na rynku, nadal 
budzi duże kontrowersje i spędza sen 
z powiek wielu uczestników otwartego 
poolu paletowego. Weryfikacja palet 
pod względem ich jakości i dalszego 
użytkowania, jest w pewnym sensie ele-
mentarną operacją w gospodarce pale-
tami. Dlatego powstał standard EUR, aby 
czynności te nie spowalniały operacji 
logistycznych oraz obniżały koszty. Tylko 
43% firm weryfikuje zwroty europalet, 
11% firm weryfikację zwrotów powierza 
firmom zewnętrznym. Niemal połowa, 
bo 46% wolumenu europalet nie jest 
w ogóle weryfikowana przez firmy.
Znajomość procedur związanych z pro-
dukcją i naprawą europalet, odnosząca 
się do kontroli tych procesów, co ma 
zapewnić utrzymanie jakości europalet, 

jest istotna dla zarządzających paletami. 
Wiedza ta pozwala na wybór odpo-
wiednich dla firmy procedur kontrolo-
wania jakości palet, które są w obrocie 
towarowym firmy. To wpływa na proces 
wymiany i prowadzenia optymalnej 
gospodarki paletowej dla firmy. Z bada-
nia wynika, że zaskakująco niska jest 

wiedza na temat tej kontroli. Na pytanie 
o bieżące kontrole oraz monitorowanie 
procesów produkcji i naprawy, tylko 
11% firm posiada wiedzę na temat 
przebiegu tych procesów. Aż 89% 
firm nie ma dostatecznej wiedzy na 
ten temat, a w tej grupie 68% firm nie 
ma żadnej wiedzy na ten temat.

PALETY 2021

ANDRZEJ SZYMKIEWICZ

Czy mają Państwo zaufanie do europalet i czy spełniają one Państwa oczekiwania?

Czy Państwa zdaniem produkcja i naprawy europalet są kontrolowane i na bieżąco monitorowane?

TAK NIE

TAK, nadzór sprawują 
instytucje państwowe

NIE, producenci i firmy naprawcze 
wykupują licencje i konkurują ze sobą

TAK, nadzór i kontrole prowadzą 
niezależne jednostki kontrolne zgodnie 
z wymogami właściwych norm

NIE mam pojęcia, jak to wygląda
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Badanie wykazało wysokie zaufanie do 
europalety, aż 93% ankietowanych to 
potwierdziło zaznaczając jednocześnie, 
że europaleta spełnia ich oczekiwania. To 
bardzo budujące dla uczestników rynku 
paletowego związanego z europaletą, 
która w niezmienionej postaci od 60. 
lat, jest cenionym na rynku nośnikiem 
transportowym. Rynek paletowy rośnie, 
z roku na rok przybywa europalet, nawet 
w tak trudnym czasie pandemii, popyt na 
ten jakościowo najlepszy nośnik rośnie.
Drewniana europaleta jest niekwestiono-
wanym liderem jako podstawowy nośnik 
transportowy, otwarty pool paletowy 
„białych palet” jest miejscem ścierania 
się wielu interesów konkurujących na 
nim podmiotów, jednak niezaprzeczalne 

atuty europalety czynią z niej wyjątkowy 
produkt konkurencji i współpracy zara-
zem. Ta wydawałoby się sprzeczność 
jest jej siłą pozwalającą na nieprzerwane 
trwanie i budowę rynku zależnych pod-
miotów współtworzących wymienny 
system, przynoszący klientom niebywałe 
korzyści. Klienci otwartego poolu widzą 
ten wymierny benefit współpracy, co 
wyrazili w pytaniu o korzystanie z pooli 
kolorowych, gdzie 90% ankietowanych 
nie korzysta i nie planuje korzystać 
z usług pooli kolorowych.
Podsumowując, wiedza o europalecie, 
nie jest pełna, w zakresie identyfikacji 
i wiedzy ogólnej związanej z europale-
tami respondenci wykazują się wysoką 
znajomością cech identyfikując prawi-

dłowo europaletę (97%). To normalna 
sytuacja, wszak mają z tym do czynie-
nia na co dzień, ponadto organizacje 
paletowe EPAL czy ZPE UIC, walnie się 
do tego przyczyniają szkoląc użytkow-
ników palet. Również dostawcy euro-
palet prowadzą indywidualne szkolenia 
dla swoich odbiorców. Nieco inaczej 
jest jeżeli dotykamy obszarów wiedzy 
o procesach kontroli europalet, tutaj 
jedynie 11% użytkowników europalet 
ma wiedzę na temat tych procesów. To 
jest obszar świadomości, który należy 
wypełnić informacją o takich działaniach 
prowadzonych przecież przez instytucje 
kontrolne jak Bureau Veritas czy SGS.
EURopaleta jest synonimem wysokiej 
jakości nośnika transportowego wyko-
rzystywanego w procesach składowa-
nia i dystrybuowania towarów, który 
pomimo różnych zawirowań „dziejo-
wych” pozostała na wysokiej pozycji 
„zaufania do produktu” w świadomości 
użytkowników palet. Prostota rozwią-
zania i standardy techniczne, są jego 
największym atutem. 

Źródło wykresów: Opracowanie własne Log4.pl
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Badanie wykazało wysokie zaufanie do europalety, aż 93% 
ankietowanych to potwierdziło zaznaczając jednocze-
śnie, że europaleta spełnia ich oczekiwania. To bardzo 

budujące dla uczestników rynku paletowego związanego 
z europaletą, która w niezmienionej postaci od 60. lat, 

jest cenionym na rynku nośnikiem transportowym.  

”

Czy zwroty europalet weryfikują Państwo samodzielnie?

NIE, korzystamy 
z zewnętrznych firm

NIE, korzystamy z zewnętrznych firm 
posiadających licencje naprawcze, 
które sortują europalety, w razie 
potrzeby naprawiają je lub utylizują

NIE, taka procedura nie 
dotyczy naszej firmy

TAK, europalety są szczegółowo 
weryfikowane w naszych 
oddziałach podczas przyjęcia
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Andrzej Szymkiewicz: Firma NDHP 
Polska powstała ok. 5 lat temu 
i konsekwentnie buduje niezależny 
pool paletowy. Na jakim etapie jest 
tworzenie potrzebnych struktur?
Jan Padewski: Struktury firmy NDHP są 
gotowe, produkcja palet trwa. Wciąż 
zwiększamy ilości palet, obecnie mamy 
w obrocie 300 tys. ćwierćpalet, 330 tys. 
palet EDHP 800×1200 i 800 tys. pół-
palet.

Od jak dawna jest Pan na rynku 
palet?
Na rynku palet jesteśmy od 1995 roku. 
Od początku zajmujemy się handlem 

OPTYMALIZUJEMY 
TRANSPORT 
I REDUKUJEMY
KOSZTY DOSTAW
PALET

i produkcją palet, jed-
nak rynek w tamtych 
czasach nie był przy-
gotowany i stopniowo 
dojrzewał do przejścia na pooling 
zamknięty. Byliśmy też pionierami 
w prowadzeniu logistyki i wynajmu 
palet. Co roku zwiększamy potencjał 
produkcyjno-handlowy. Naszym celem 
jest osiągnięcie poziomu ok. 1 mln 
wysyłanych palet miesięcznie.

Jak bardzo zmienił się rynek palet na 
przestrzeni dekady?
Klient na rynku palet jest świadomy 
kosztów i jakości palet. NDHP ma w tym 

swój udział, prowadzimy bowiem szko-
lenia dla firm produkcyjnych, transpor-
towych, sieci handlowych i dla studen-
tów. I klient zmierza w kierunku pooli 
zamkniętych, bo wybiera proste zarzą-
dzanie. Dla użytkowników, którzy mają 
wiedzę o poolingu, palety kolorowe są 
dobrą alternatywą.

Należy Pan do wąskiego grona osób 
w Polsce, które przyszłość rozwoju 
rynku wiążą z logistyką palet. Czy ry-
nek jest gotowy na tę złożoną usługę?
Nasz rynek dojrzewa i przygotowuje 
się na zwiększenie liczby palet w poolu 
zamkniętym. Podobnie jest w krajach 
na Zachodzie, od Portugalii po Niemcy. 
Szybko przybywa firm zagranicznych, 
które korzystają z pooli zamkniętych 
i w ten sposób powiększają ten obszar 
rynku.

Z Janem Padewskim, prezesem zarządu NDHP 
Polska sp. z o.o., o zmieniającym się rynku palet, 
pandemii, logistyce palet pozwalającej realizo-
wać wyzwania klientów i o rozwoju zamkniętego 
poolu NDHP rozmawiał Andrzej Szymkiewicz.

Pandemia na pewno w jakimś stopniu zmieni rynek 
palet. Zmieni się nastawienie użytkowników, którzy 

będą przechodzili na poole zamknięte, ponieważ jest 
to prostsze i biorąc pod uwagę całokształt gospodarki 

paletowej w firmie – tańsze rozwiązanie

”

Jan Padewski. Fot. NDHP
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Obsługa zamkniętego poolu pa-
letowego NDHP wymagać będzie 
znacznych nakładów kapitałowych. 
Czy firma jest na to przygotowana?
Firma NDHP jest dobrze przygoto-
wana. Od lat kupujemy palety, mamy 
też odpowiednie zaplecze finansowe 
i techniczne, by przyjąć w poolu dużą 
ilość palet.

Jakie jest podstawowe portfolio za-
mkniętego poolu paletowego NDHP?
Flagowymi produktami NDHP są trzy 
nośniki akceptowane przez prawie 
wszystkie sieci handlowe na polskim 
rynku. Są to paleta EDHP o wymia-
rach 800×1200 mm, półpaleta NDHP 

o wymiarach 600×800 mm oraz 
ćwierćpaleta wystawowa 400×600 mm. 
Wszystkie nasze opakowania są ekolo-
giczne. Palety drewniane pozbawione 
są elementów plastikowych, co ułatwia 
recykling, do produkcji ćwierćpalet 
używamy palet uszkodzonych, zmniej-
szając w ten sposób emisję odpadów. 
W ofercie mamy także mniejsze nośniki, 
m.in. 1/6 i 1/8 palety 800×1200 mm.

Palety NDHP mają patenty i karty 
oceny. Czy produkcja palet jest kon-
trolowana? Jeśli tak, to przez kogo?
Każda wyprodukowana partia palet jest 
sprawdzana przez dział jakości NDHP. 
Nasi kontrolerzy dbają, aby palety nie-
pełnowartościowe nie trafiły na rynek. 
Wszystkie nasze produkty są certyfi-
kowane.

Do palet drewnianych NDHP dołączy-
ła plastikowa paleta wystawowa. Czy 
wiąże się to z rozpoczęciem współ-
pracy z kolejną siecią handlową?
NDHP ma w ofercie taką paletę, ale to 
wynik zapotrzebowania rynku. Dotych-
czas oferowaliśmy ćwierćpaletę drew-
nianą, którą obecnie zastępuje ekolo-
giczna ćwierćpaleta plastikowa.

To kolejna sieć handlowa wśród 
Państwa klientów. Ile sieci firma już 
obsługuje?
Portfolio NDHP obejmuje 80% rynku. 
Cały czas jesteśmy w kontakcie z pozo-
stałymi sieciami, z którymi prowadzimy 
rozmowy o przyszłej współpracy.

Czy firma obsługuje sieci w całym 
kraju, czy tylko lokalnie?
Obsługujemy sieci w całej Polsce. Mamy 
też kilku kontrahentów zagranicznych.

Czy są to tylko sieci spożywcze?
Nie tylko. Obsługujemy cały rynek, od 
przemysłu po artykuły spożywcze.

Jak przebiega współpraca z sieciami? 
Rozmawiacie o nowych rozwiąza-
niach, które poprawią efektywność 
dystrybucyjną produktów?
NDHP stale prowadzi rozmowy z sie-
ciami, aby poprawić strukturę dostaw, 
odbiorów i by zoptymalizować łańcuch 
dostaw. Są to projekty dające korzyści 
oby stronom, ponieważ optymalizując 
transport, redukujemy koszty dostaw, 
a także obniżamy emisję CO

2
.

Ile według Pana jest palet w obrocie? 
Jak duży jest ten rynek?
Rotacja w poolach kolorowych jest na 
poziomie 25–30 mln.

Ile palet będzie miał w obrocie pool 
NDHP na koniec roku?
Planujemy rotacje roczne na następują-
cych poziomach: palety EDHP: 0,6 mln, 
palety NDHP: 1,2 mln, ćwierćpalety: 
1,5 mln.

Czy firma może zwiększyć liczbę 
palet w obrocie? Ile potrzeba na to 
czasu?
NDHP może zwiększyć liczbę palet 
w obrocie w każdej chwili. Jesteśmy 
elastyczni i dostosowujemy się do 
potrzeb naszych klientów.

Mamy czas pandemii, czy odczuwają 
Państwo jej skutki?
Na razie nie odczuwamy pandemii, nie 
utrudnia nam ona pracy.

Mówią, że pandemia zmieni wszyst-
ko, a po jej zakończeniu będzie inny 
czas. Jak zmieni się rynek palet?
Pandemia na pewno w jakimś stopniu 
zmieni rynek palet. Zmieni się nasta-
wienie użytkowników, którzy będą 
przechodzili na poole zamknięte, 
ponieważ jest to prostsze i biorąc pod 
uwagę całokształt gospodarki paleto-
wej w firmie – tańsze rozwiązanie.

Czy pandemia spowolniła rozwój 
poolu NDHP?
Raczej nie odczuwamy spowolnienia 
rozwoju poolu NDHP. Jedynie w niektó-
rych przypadkach mam do czynienia 
z opóźnioną reakcją administracyjną 
ze względu na brak odpowiednich 
pracowników w działach. To wydłuża 
czas wszystkich procesów.

Dziękuję za rozmowę. 

Każda wyprodukowana partia palet jest 
sprawdzana przez dział jakości NDHP. Nasi 

kontrolerzy dbają, aby palety niepełnowartościowe 
nie trafiły na rynek. Wszystkie nasze produkty 

są certyfikowane

”
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IPP

Europa ma nie lada problem. 
Na rynku brakuje drewna, 
podstawowego materiału 
stosowanego w branży kon-
strukcyjnej i budowlanej, 
a to znajduje odzwierciedle-
nie na rynku palet. Są jednak 
przedsiębiorstwa, które nie 
muszą się martwić o dostęp-
ność palet. Chodzi o firmy, 
które zdecydowały się wy-
najmować je od profesjonal-
nych dostawców. Należą do 
nich klienci IPP Pooling.

Jest kilka przyczyn deficytu drewna 
w Europie. Należy do nich m.in. dłu-

ga i mroźna zima, która zwiększyła za-
potrzebowanie na drewno, a do tego 
doszedł kryzys polityczny na Białoru-
si – kraj ten jest istotnym eksporterem 

PALETA
NIE MUSI BYĆ 
TOWAREM 
DEFICYTOWYM

drewna. Szybko rosnący popyt na 
drewno w Chinach skłonił z kolei euro-
pejskie tartaki do wysłania zapasów 
surowca do Państwa Środka.
W efekcie perturbacji ceny drewna 
poszybowały w górę – pod koniec 
kwietnia były o 200 proc. wyższe niż 
przed rokiem. Z deficytem drewna 
mierzą się też producenci palet. Poza 
drewnem widać symptomy braku także 
pozostałych składników stosowanych 
przy produkcji palet, czyli elementów 
plastikowych i stalowych, a nawet kleju. 

Problem z dostępnością tych produk-
tów nie powinien zaskakiwać. Pande-
mia unieruchomiła wiele zakładów pro-
dukcyjnych, zaś popyt na palety (ale też 
np. kontenery) szybko rośnie, ponieważ 
dynamicznie rozwija się wymiana han-
dlowa między Chinami a USA i Europą.

SPOSÓB PIERWSZY: 
PRZEWIDYWANIE ZAMÓWIEŃ
Aby zapobiec ewentualnym proble-
mom wynikającym z chwilowej nie-
dostępności surowców, dobrą praktyką 

Fot. IPP

Z deficytem drewna mierzą się producenci palet. 
Poza drewnem widać symptomy braku pozostałych 
składników stosowanych przy produkcji palet, czyli 
elementów plastikowych i stalowych, a nawet kleju

”
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jest ścisła współpraca użytkowników 
palet z ich producentami. Chodzi 
o zgłaszanie dostawcom prognoz 
swoich zamówień. Dzięki prognozie 
popytu producenci będą w stanie efek-
tywnie planować produkcję w okresie 
niedoborów.
Problem z dostępnością palet dotyczy 
całej Europy. Jeden z największych 
dostawców palet, firma IPP wskazuje, 
że przewidywania zamówień będą 
pomocne zarówno dla użytkowni-
ków jak i producentów palet. Sami 
użytkownicy mogą jednak w prosty 
sposób zabezpieczyć się przed konse-
kwencjami deficytu drewna. Zamiast 
kupować i rozwijać własny zapas 
palet, powinni skorzystać z oferty 
wynajmu palet. Od dwóch lat w Pol-
sce takie usługi świadczy zamknięty 
pool paletowy: IPP Pooling Polska. 
– Wynajem palet jest rozwiązaniem 
prostym i tanim, a przede wszystkim 

bezpieczniejszym od posiadania 
własnych zapasów palet. My dostar-
czamy palety pod wskazany adres, 
odbieramy je, a w miarę potrzeb 
także naprawiamy w centrum serwi-
sowym – opowiada Tomasz Sączek, 
dyrektor zarządzający w IPP Pooling 
Polska. – Klienci nie muszą zaprzą-
tać sobie głowy rynkiem palet czy 
kryzysem na rynku drewna, a ofero-

wane przez nas stawki nie zmieniają 
się w zależności od koniunktury na 
rynku logistycznym – dodaje.

POOLING TO 
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
Klientami IPP są firmy z branży FMCG, 
DIY, sieci handlowe oraz firmy przemy-
słowe. Wśród nich są lokalne podmioty, 
jak i duże, międzynarodowe koncerny. 
Oferta IPP jest na tyle różnorodna, że 
każde przedsiębiorstwo znajduje roz-
wiązanie dla siebie. Tym bardziej, że jest 
to oferta przejrzysta. – Usługobiorca 
składa zamówienie, a resztą, łącznie 
z dostarczeniem palet, odbiorem po 
usłudze, sortowaniem, kontrolą ich 
stanu, naprawą, a w przypadku zuży-
cia – utylizacją, zajmuje się operator, 
czyli IPP. Klient nie musi się angażować, 
a dzięki temu zyskuje to, co najważ-
niejsze w biznesie – czas – opowiada 
Tomasz Sączek. 

Fot. IPP

Sami użytkownicy 
mogą w prosty sposób 
zabezpieczyć się przed 

konsekwencjami deficytu 
drewna. Zamiast kupować 

i rozwijać własny zapas 
palet, powinni skorzystać 

z oferty wynajmu palet

”

IPP
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EPAL

PANDEMIA COVID-19 NIE 
ZATRZYMAŁA WZROSTU

EPAL

nowe, a 40% na używane. Dla użyt-
kowników palet licencjonowanych 
najważniejszym kryterium jako-
ściowym jest szybkość i bezproble-
mowość dostawy. Podczas zakupu 

Po dobrych ostatnich latach, 
również w 2020 roku odno-
towano wzrost produkcji 
palet EPAL. Pomimo wyzwań 
spowodowanych pande-
mią COVID-19 i wzrostem 
cen drewna, produkcja 
palet EPAL wzrosła o 1,14% 
i wyniosła 97,3 mln palet 
(2019 r.: 96,2 mln). Lekki 
spadek nastąpił w zgłoszo-
nej liczbie naprawionych 
palet EPAL. W sumie jednak 
rok 2020 został zamknięty 
pod znakiem wzrostu pro-
dukcji i naprawy palet EPAL 
o 0,5% do łącznego pozio-
mu 123,5 mln palet (2019 r.: 
123 mln).

RYNEK PALET W POLSCE
Rynek cały czas się rozwija, firmy nie 
zmniejszą zapotrzebowania na nowe 
licencjonowane palety. Cenią jakość 
produktu, chcą jednak zmian w obszarze 
usług / ułatwienia im życia. Wolumeny 
palet w obrocie i w zakupach rosną.
Zdecydowanym liderem polskiego 
rynku palet są nośniki licencjonowane 
EPAL. 69% rynku należy do Palet EPAL, 
12,9% rynku należy do Palet UIC/EUR, 
a 18,1% przypada na palety wynajmo-
wane (kolorowe).

ZAKUPY PALET, NA CO 
UŻYTKOWNICY ZWRACAJĄ 
UWAGĘ?
Blisko 60% aktualnie dokonywanych 
zakupów palet przypada na palety 

Podczas zakupu palet 
czynnik cenowy traci na 

znaczeniu, zdecydowanie 
ważniejszym kryterium, 
w oparciu o który klien-
ci dokonują decyzji jest 
zaufanie do producenta 

lub dostawcy palet. Warto 
więc rozwijać trwałe rela-
cje z klientami i budować 

zaufanie do produktu

”

Fot. planetfox | Pixabay
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palet czynnik cenowy traci na zna-
czeniu, zdecydowanie ważniejszym 
kryterium, w oparciu o który klienci 
dokonują decyzji jest zaufanie do 
producenta lub dostawcy palet. 
Warto więc rozwijać trwałe relacje 
z klientami i budować zaufanie do 
produktu o niezawodnej jakości. Taki 
stan rzeczy potwierdza fakt, że blisko 
połowa (48,2%) klientów nie zamierza 
zmieniać swoich dotychczasowych 
dostawców. 38,6% rozważa zmianę, 
ale nie częściej niż raz na trzy lata. 
Pozostały odsetek (13,2%) to klienci, 
którzy cechują się mniejszym pozio-
mem lojalności i są gotowi zmieniać 
dostawcę nawet kilka razy w roku.
Dynamicznie rośnie znaczenie kryte-
riów ekologicznych. Nie są one jeszcze 
na znaczącym poziomie, ale patrząc 
na ogólne tendencje rynkowe i sze-
reg działań pro-klimatycznych należy 
oczekiwać dalszego wzrostu tych 
czynników. Co piąty badany wskazuje 
kierunek ekologiczny jako najbardziej 
prawdopodobny scenariusz rozwoju 
rynku. Co warto podkreślić drewniane 

palety EPAL, to już dzisiaj doskonały 
produkt ekologiczny, który wspiera 
firmy w zrównoważonym rozwoju.

JAKOŚĆ PALET EPAL 
UTRZYMANA NA WYSOKIM 
POZIOMIE
Zapytaliśmy tradycyjnie uczestników 
rynku o to, czy w okresie ostatnich 
kilku lat (a więc od ostatniej edycji 
badania w 2017r) zauważyli znaczącą 
zmianę w poziomie jakości palet EPAL. 
Blisko 98,6% respondentów stwier-
dziło, że poziom jakościowy jest na 
porównywalnym lub wyższym pozio-
mie, a jedynie 1,4% ogółu badanych 
wskazało, że odczuwa pogorszenie 

Dynamicznie rośnie znaczenie kryteriów 
ekologicznych. Nie są one jeszcze na znaczącym 

poziomie, ale patrząc na ogólne tendencje rynkowe 
i szereg działań pro-klimatycznych należy oczekiwać 

dalszego wzrostu tych czynników

”

jakości. 91% badanych jest w pełni 
zadowolona z produktów marki EPAL, 
natomiast 9% oczekuje dalszego 
podnoszenia ich jakości, dlatego nie 
ustajemy w wysiłkach, by spełniać te 
potrzeby.
Kiedy zapytaliśmy użytkowników 
jakie innowacyjne rozwiązania, dla 
rynku palet, certyfikowanych, wydają 
się firmom najbardziej obiecujące, 
co trzecia odpowiedź dotyczyła 
potrzeby większej kontroli nad 
obrotem paletowym i ułatwienia 
procesów. Respondenci wskazali, że 
digitalizacja poolu paletowego EPAL 
mogłaby być rozwiązaniem dla tych 
oczekiwań. 

Wyk.. EPAL

EPAL
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ECR POLSKA

Paleta EUR obchodzi hucznie 
60-lecie działalności bizne-
sowej, a trzydzieści lat temu 
na paletach po raz pierwszy 
pojawił się znak EPAL. Każdy 
okrągły jubileusz skłania do 
refleksji.

Jak wyglądały łańcuchy dostaw przed 
wprowadzeniem standardu euro-

palety? W czasach większych niedo-
borów odbudowującej się po wojnie 
Europy wiele transportów kolejowych 
i kołowych odbywało się „luzem”, bo 
ich ręczny załadunek i rozładunek to 
umożliwiał. Zapewne z czasem w obro-
cie pojawiało się coraz więcej różnego 
rodzaju opakowań zbiorczych – skrzyń, 
kartonów i wreszcie protoplastów zna-
nych nam dzisiaj palet.
Wprowadzenie standardu EUR było 
podyktowane rozwojem gospodar-
czym i wynikającym z niego wzrostem 

wydajności operacji logistycznych, co 
przejawiało się mechanizacją opera-
cji, czyli upowszechnieniem wózków 
widłowych. Standard odniósł też suk-
ces polityczny, zaczeto go bowiem sto-
sować powszechnie w praktyce (nawet 
jeśli nie zawsze z poszanowaniem 
zastrzeżonych znaków towarowych) 
po obu stronach żelaznej kurtyny. Duża 
w tym rola organizacji kolejowych, 

MATEUSZ BORUTA, ECR POLSKA

które dbały o interoperacyjność sprzętu 
w większości krajów Europy pomimo 
różnic historycznych, geograficznych 
i ustrojowych.
Warto o tym pamiętać dzisiaj, gdy 
na europejskim rynku mamy palety 
UIC-EUR, palety EPAL, palety poolowe 
firm takich, jak CHEP, LPR, IPP i wielu 
innych, noszące różne znaki i w różnych 
kolorach. Co łączy te palety? Wymiary 
800×1200×144 mm wywodzące się 
właśnie ze standardu EUR. Nawet popu-
larne dziś półpalety (600×800 mm) czy 
ćwierćpalety (600×400 mm) też nawią-
zują do pierwotnego standardu. Opcji 
jest dużo, konkurują ze sobą standardy, 
a także producenci w ramach syste-
mów paletowych.
Dziś fundamentalny wybór użytkow-
nika palet dotyczy formy własności: czy 

Choć dawno już przestałem marzyć o dniu,
w którym nikt nie będzie narzekał, że gospodarka 

paletowa mogłaby działać lepiej, to trzeba przyznać, 
że funkcjonuje ona dzisiaj najlepiej

w wolnorynkowej historii Polski

”

Mateusz Boruta. Fot. ECR Polska
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chcę palety posiadać i nimi zarządzać, 
czy może wolę je wynająć, nie wpisując 
w majątek firmy? Ile firm, organizacji, 
menedżerów, tyle preferencji i ich 
uzasadnień. I dobrze, bo jest wybór. 
Choć z drugiej strony wybór ten nie jest 
bardzo uciążliwy, ponieważ większość 
palet powszechnie stosowanych na 
rynku jest mechanicznie kompatybilna. 
Tak samo obsługuję wózkiem palety 
EPAL, UIC-EUR, CHEP czy LPR. Pamię-
tajmy o interoperacyjności, zwłaszcza 
w części rynku palet wymiennych, 
potocznie zwanych białymi. Harmo-
nizacja procedur operacyjnych, zapew-
nienie takiej samej, stabilnej i wysokiej 

MATEUSZ BORUTA 
dyrektor zarządzający 
ECR Polska

Uważa, że dobrą współpracą firmy się 
bogacą. Zawodowo tworzy warunki 
dla lepszego dialogu i bardziej wydaj-
nej współpracy partnerów handlo-
wych poprzez wyjątkową platformę, 
jaką jest organizacja ECR Polska (ang. 
Efficient Consumer Response – 'wydajna 
reakcja na potrzeby konsumentów'). 
Aktywnie wspiera uczestników łańcu-
chów dostaw we wdrażaniu strategii 
zrównoważonego rozwoju.
Jest autorem i współautorem pro-
gramów usprawnień zarówno całych 
łańcuchów wartości, jak i pojedyn-
czych przedsiębiorstw, głównie 
z sektora FMCG. Efektem jego pracy 
są m.in. praktyczne narzędzia i wie-
dza ułatwiające eliminowanie z łań-
cuchów dostaw kosztów nieprzyno-
szących wartości.
W działalności konsultingowej 
i szkoleniowej łączy doświadczenie 
z zakresu sustainability, logistyki i mar-
ketingu. Jako inicjator i współtwórca 
Karty Oceny Palet z powodzeniem 
szkoli adeptów prawidłowej gospo-
darki paletowej – bezpiecznej, pew-
nej, optymalnej kosztowo.
Prywatnie zapalony cyklista, fotograf 
i entuzjasta turystyki wysokogórskiej.

mateusz.boruta@ecr.pl
www.ecr.pl

ECR POLSKA

jakości są kluczowe dla użytkowników.
Choć dawno już przestałem marzyć 
o dniu, w którym nikt nie będzie narze-
kał, że gospodarka paletowa mogłaby 
działać lepiej, to trzeba przyznać, 
że funkcjonuje ona dzisiaj najlepiej 
w wolnorynkowej historii Polski. Mimo 
zmieniających się kosztów i udziałów 
rynkowych mamy względnie dużą 
świadomość użytkowników, dobrą 
dostępność bezpiecznych, sprawnych 
palet, rozwiązania organizacyjne dopa-
sowane do różnych łańcuchów dostaw 
i filozofii prowadzenia biznesu, a także 
rekordowo dobre wyniki bezpieczeń-
stwa (ludzi i towarów). Czy to oznacza, 

że rynek paletowy jest już dojrzały? 
Na pewno bardziej niż 10 lat temu, 
a zwłaszcza niż 20 lat temu!
Palety to również element zrówno-
ważonego rozwoju – dbamy o nie 
lepiej, używamy mądrzej, coraz wydaj-
niej operując nimi w zależności od 
momentu cyklu życia, w którym się 
znajdują.
Pozdrawiam serdecznie, pisząc te słowa 
na stole zrobionym z palet! 

Fot. webandi, Pixabay

mailto:mateusz.boruta%40ecr.pl?subject=
https://ecr.pl/
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UIC EUR

Sławomir Rusek, prezes za-
rządu Związku Producentów 
Europalet UIC, w rozmowie 
z Andrzejem Szymkiewiczem 
opowiada o rynku palet, 
działaniach związku promu-
jących jakość palet UIC EUR, 
świadomości użytkowników 
europalety i współpracy na 
rzecz rozwoju otwartego 
poolu palet białych.

Andrzej Szymkiewicz: Niebawem 
miną cztery lata od założenia Związ-
ku Producentów Europalet UIC. To 

PALETA JAK 
CHLEB Z MASŁEM

inicjatywa oddolna działających na 
rynku producentów europalet, czy 
związku kolei UIC?
Sławomir Rusek: To nie jest inicjatywa 
kolei, to inicjatywa wszystkich produ-
centów i naprawiaczy palet zrzeszo-
nych w Związku Producentów Euro-
palet w Polsce. Powiązanie z UIC ma 
pomóc w obsłudze licencji i wszelkich 
formalności związanych z działaniem 
producentów. Jako związek bezpośred-
nio pomagamy producentom, wspie-
rając ich działania licencyjne na rynku. 
Produkujemy naszą paletę pod licencją  
Rail Cargo, ale jest to paleta produko-

wana wyłącznie w Polsce. Ze względu 
na to, że nie mamy licencji polskiej, 
korzystamy z licencji Rail Cargo. Zało-
żenie Związku Producentów Europalet 
UIC to samodzielna inicjatywa produ-
centów i naprawiaczy palet UIC EUR.

Ale posługują się Państwo znaka-
mi kolei i europalety na prawach 
własności?
Tak, jak najbardziej. Związek oczywiście 
posiada swoje logo, ale numery licen-
cyjne są nadawane przez Rail Cargo. 
Dzięki licencji nasi członkowie mają 
prawo posługiwać się znakami UIC EUR. 

Fot. UIC EUR
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Związek od początku dostał możliwość 
używania znaku UIC EUR, jesteśmy w tej 
chwili jedyną instytucją w Polsce, która 
ma ten znak i może go używać.

Europaleta 11 maja skończyła 60 lat. 
UIC ustandaryzowało powszechnie 
stosowany nośnik transportowy 
i stworzyło Kodeks UIC 435, nadając 
europalecie cechy i sygnaturę – znak 
EUR. Czy będą Państwo celebrować 
ten fakt?
Standaryzacja naszej palety ma wiel-
kie znaczenie. Przez 60 lat paleta się 
nie zmieniła i za to się ją ceni. Jest tak 

łatwo rozpoznawalna, że nie musimy 
już jej reklamować, każdy chce jej 
używać. Chcielibyśmy zorganizować 
jakiś event, ale pandemia nam na to 
nie pozwala, może w późniejszym 
terminie.

UIC  w 1991 roku do obsługi euro-
palet powołała EPAL. Organizacja 
zarządzała znakiem EUR, co stworzy-
ło pewien precedens w pojmowaniu 
europalety. Doszło do rozstania UIC 
i EPAL, palety pozostały. W tym roku 
mija termin swobodnej wymiany 
palet, jak się sprawy mają?
Nasze relacje były w pewnym momen-
cie niepewne, każdy tworzył swoją 
paletę. Powstała sytuacja, gdy EPAL 
został paletą EPAL, nie paletą EURO. 
Na rynku, w poolu paletowym „bia-
łych” palet, zaczęły funkcjonować dwie 
legalne europalety. Gdybyśmy zrobili 
rozłam między paletą EUR a EPAL, czyli 
posegregowali palety i podzielili rynek, 
miałoby to negatywny wpływ cały rynek 
i wszystkich, którzy obracają poolem 
palet „białych”. Rozmowy między związ-
kiem a organizacją EPAL dążyły do tego, 
żeby paleta była wymienna, bo jest to 
znaczący krok dla wszystkich użytkow-
ników zarówno palet EUR, jak i EPAL. I ja, 
i przedstawiciele EPAL jesteśmy za tym, 
żeby przedłużyć nasze porozumienie 
wymienności palet. Nie podpisaliśmy 
jeszcze umów, ale planujemy stosowne 
spotkanie w tym celu. Trwają prace nad 
przygotowaniem porozumienia.

Związek z roku na rok jest coraz 
bardziej aktywny. Co zrobili Państwo, 
by zatrzymać degradację znaku EUR 
na europalecie?
Mamy dużo osiągnięć w tym roku. Jed-
nym z nich jest właśnie porozumienie, 
o którym wspomniałem. Prowadzimy 

Niezwykle istotne jest, żeby nasi sąsiedzi ustabili-
zowali sytuację u siebie. Niemcy, Białoruś, Litwa, 

Ukraina powiązane są z naszym rynkiem. Masowy 
wykup przez Niemców opakowań lub surowca działa 

negatywnie na rynek, a kurs walutowy robi swoje

”
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szkolenia w zakresie identyfikacji euro-
palet, by nasi klienci byli na bieżąco. 
Prowadzimy kampanie reklamowe 
związane z promocją związku i palet 
UIC EUR. Przyspieszamy procesy nada-
nia licencji Rail Cargo, przejęliśmy część 
obowiązków, które usprawniają sam 
proces uzyskania licencji. To bardzo 
dobra sytuacja wpływająca bezpośred-
nio na rozwój naszych producentów 
w Polsce. Uważam, że związek w tym 
roku zrobił bardzo dużo dla palety 
UIC EUR i jej polskich producentów.

Licencja to ważny dokument, to zo-
bowiązanie do przestrzegania zasad 
i norm produkcyjnych. Kontrolują 
Państwo te procesy?
Tak, Rail Cargo nam bardzo zawierzyło, 
ponieważ to my zredagowaliśmy wzór 
licencji i jesteśmy współodpowiedzialni 
za to, kto dostaje licencję. Licencje 
nadajemy w porozumieniu z Rail Cargo. 
Wszystkie procesy są ściśle kontrolo-
wane przez firmę SGS związaną od 

wielu lat z paletami, która wspiera pro-
dukcję i naprawy od początku istnie-
nia palety UIC EUR. Wszystkie procesy 
są dokładnie kontrolowane, a dzięki 
porozumieniu z organizacją EPAL elimi-
nujemy palety podrobione. Wzajemne 
kontrole to bardzo pożyteczne działa-
nia podnoszące jakość europalet.

Ilu członków ma Związek Producen-
tów Europalet UIC?
Mamy dużą dynamikę zmian, przybywa 
członków naprawiających palety i produ-
kujących je. Świadczy to o tym, że paleta 
UIC EUR jest bardzo popularna. W tym 
momencie mamy 54 firmy, które aktyw-
nie uczestniczą w działaniach związanych 
z UIC, udzielają się, popierają związek 
i jego przedsięwzięcia. Jest też kilka firm, 
które mają licencję i wciąż przekonują 
się, żeby przystąpić do naszego związku.

Czy członkowie związku są tylko 
producentami palet, czy świadczą też 
usługi logistyki?

Wszystkie te firmy zazwyczaj zajmują 
się logistyką palet, bo przecież sama 
sprzedaż musi być w jakiś sposób 
wykonywana. Wiele z nich rozpro-
wadza bezpośrednio swoje produkty 
w ramach działań logistycznych.

Jak wspieracie swoich członków 
w czasie pandemii, który paradok-
salnie stał się dla rynku palet czasem 
prosperity?
Zorganizowaliśmy kampanię rekla-
mową naszej palety, która miała wspie-
rać producentów w sprzedaży swoich 
produktów. Braliśmy pod uwagę, że 
dzięki szerokim działaniom w różnych 
kanałach klient będzie chętniej kupo-
wał palety. Sytuacja rynkowa diametral-
nie się jednak zmieniła i głównie dzięki 
niej osiągamy tak dobre wyniki. Choć 
oczywiście kampania na pewno pomo-
gła. Mamy pandemię i wydawałoby 
się, że powinno być gorzej, tymczasem 
producenci nie nadążają z produkcją 
palet i mogą sprzedać każdą ich ilość. 
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Kampania, szkolenia i inne działania, 
które prowadzimy od prawie dwóch 
lat, na pewno spowodowały, że nasza 
paleta jest dobrze postrzegana i chęt-
nie kupowana.

Kiedy rynek się uspokoi? Bo obecna 
sytuacja nie jest zdrowa dla każdego 
uczestnika?
Niezwykle istotne jest, żeby nasi sąsie-
dzi ustabilizowali sytuację u siebie. 
Niemcy, Białoruś, Litwa, Ukraina powią-
zane są z naszym rynkiem. Masowy 
wykup przez Niemców opakowań lub 
surowca działa negatywnie na rynek, 
a kurs walutowy robi swoje.

Drewno ucieka nam nam za granicę 
i to jest kłopot. Rząd powinien ustabi-
lizować politykę Lasów Państwowych, 
która nie jest dobra dla rodzimych pro-
ducentów palet. Surowiec można kupić 
od Lasów Państwowych na licytacji, 
co doprowadziło do tego, że produ-
cenci bardzo podnieśli ceny na ten 
surowiec, by go zdobyć. Bo zakłady 
muszą pracować, muszą produkować 
palety, a nie ma innej możliwości pozy-
skania surowca. W poprzednim roku 
średnie ceny drewna utrzymywały się 
na poziomie 200–220 zł, a w tym roku 
jest to nawet 450–460zł za m3. Mamy 
więc podwyżkę o 100%, a przecież to 
podstawowy surowiec do produkcji.
Staje się to olbrzymim problemem, 
który nie działa dobrze ani na firmy pro-
dukujące ani na firmy sprzedające, ani 
nawet na poole „białych” palet. Już są 

sygnały, że wiele firm szuka rozwiązań 
innych niż drewniany nośnik paletowy.

Czy poole kolorowe są zagrożeniem 
dla otwartego poolu palet „białych”. 
To duży rynek?
Poole kolorowe były, są i będą. To 
istotny element naszego rynku paleto-
wego. Potencjalni użytkownicy jeszcze 
nie są przyzwyczajeni do tego typu 
rozwiązań, tym bardziej że nie są one 
tanie. Posłużę się pewną metaforą: choć 
nie wszyscy spożywają chleb, to jednak 
większość jeszcze mówi, że nie kupią 
kiełbasy, nie kupią szynki, ale chleb 
muszą kupić i posmarować masłem. 

Tak samo jest w poolach paletowych. 
Europaleta istnieje 60 lat i na razie nie 
widać innych mądrych rozwiązań. 
Nasze rozwiązanie jest bardzo proste, 
nie potrzeba dodatkowych nakładów 
żeby obracać paletą białą, która jest 
wymienna na całym świecie. Konkludu-
jąc, nie widzę bezpośredniego zagroże-
nia dla poolu otwartego, a poole kolo-
rowe będą istnieć, bo rynek potrzebuje 
różnorodności, to jego siła.

W Polsce są dwie organizacje paleto-
we: ZPE UIC oraz EPAL. Czy zamierza-
ją Państwo połączyć siły, by konkuro-
wać z poolami kolorowymi?
Rozmawialiśmy z organizacją EPAL, 
że my musimy się wspierać i popie-
rać działania promujące paletę „białą”, 
bo jak mówi stare powiedzenie, gdzie 
dwóch się bije, tam trzeci korzysta. 

Bądźmy zdrową konkurencją, bez kon-
kurencji nie ma motywacji do rozwoju. 
Poza tym to użytkownik powinien 
decydować, czego potrzebuje. My zaś 
powinniśmy sprawić, żeby każdy chciał 
kupić europaletę.

Najbliższe cele związku?
Chcemy przetrwać, chcemy, żeby nasi 
producenci w tej anormalnej sytuacji 
jakoś dali radę. Chcielibyśmy też utrzy-
mać wstępnie nakreślone porozumie-
nie, zapewniające pełną wymienialność 
europalety. Chcemy podtrzymywać 
szybkie nadawanie licencji, żeby pro-
ducent nie musiał na nią długo czekać, 
co dla wielu było problemem. To są rze-
czy, na których najbardziej nam zależy.
Poza tym będziemy pracować, by każdy 
mógł nas znaleźć i by się przekonał, że 
nasza europaleta jest dobra. Odbiorcy 
muszą wiedzieć, że palety UIC EUR 
pochodzą od licencjonowanego pro-
ducenta, a ich produkcja i naprawa 
podlegają ścisłej kontroli. Muszą mieć 
pewność jakości, bo nierzadko na 
nośniku za 30 zł leży towar za 300 tys. zł.
Będziemy przekazywać firmom infor-
macje o identyfikacji europalet, bo choć 
prowadzimy kontrolę naszych pro-
duktów, to użytkownicy mają zawsze 
największą styczność z paletami. Gdy 
wychwycą wadliwy nośnik, mogą go 
wyeliminować i przekazać informację 
związkowi. Żeby mogli to zrobić, muszą 
przejść odpowiednie szkolenia, muszą 
być świadomi. Wiele osób nie ma, nie-
stety, żadnej wiedzy o paletach, mimo 
że pracują przy nich wiele lat. I choć 
wydaje się, że jest to prosty produkt, 
to gdy zerknie się w kodeks UIC, okaże 
się, ile różnych czynników wiąże się 
z tak nieskomplikowanym nośnikiem. 
Chodzi po prostu o to, by użytkownik 
miał o palecie podstawowe informacje.

Dziękuję za rozmowę. 

W poprzednim roku średnie ceny drewna 
utrzymywały się na poziomie 200–220 zł, a w tym 

roku jest to nawet 450–460zł za m3. Mamy więc 
podwyżkę o 100%, a przecież to podstawowy 

surowiec do produkcji

”
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EUROPALETY UIC

Poniżej przedstawiamy cechy druku 
licencji UIC w Polsce:
 � firma otrzymuje i korzysta z dwóch 

druków – w j. polskim i angielskim;
 � kolorystyka nawiązująca bezpo-

średnio do logo ZPEUIC;
 � specjalny papier o podwyższonej 

gramaturze i nietypowej fakturze;
 � wkomponowane stylizowane 

logo UIC i EUR, przejścia tonalne, 
skomplikowany specjalnie zapro-
jektowany mikrodruk;

 � logo ZPEUIC i Rail Cargo Group;
 � kod QR – bezpośredni link do listy 

licencji na stronie www.uic-eur.pl;
 � ręcznie nanoszony za pomocą 

stalowego stempla numer druku 
przypisany do licencji (jeden nu-
mer dla licencji) zarejestrowany 
w wewnętrznej bazie danych;

 � naniesiony numerowany (jeden nu-
mer na jeden druk, dwa numery dla 
licencji) hologram zarejestrowany 
i zgłoszony Międzynarodowym Re-
jestrze Hologramów HIR (Hologram 
Image Register), a wyprodukowany 
na specjalne zamówienie przez pol-
ską firmę będącą członkiem IHMA – 
Międzynarodowego Stowarzysze-
nia Producentów Hologramów;

 � w treści nazwa i dane adresowe 
firmy, numer i zakres licencji;

 � oryginalne podpisy licencjodawcy 
oraz prezesa ZPEUIC;

 � posiada też inne zabezpieczenia.

LICENCJA UIC – RCA
ZWIĄZEK PRODUCENTÓW EUROPALET UIC

Związek Producentów Euro-
palet UIC skupia pracodaw-
ców produkujących, a także 
naprawiających europalety  
na podstawie licencji wyda-
nej przez Rail Cargo Austria.
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WANZL

WANZL

KARTONY
ODESZŁY DO LAMUSA

tyzacji, wentylacji, chłodnictwa oraz 
czynników chłodniczych, obejmujące 
nowoczesne produkty oraz najwyższy 
poziom obsługi i doradztwa technicz-
nego, stając się dzięki temu zaufanym 
partnerem swoich klientów.
W Grudziądzu zlokalizowany jest 
należący do spółki zakład produk-
cyjny elementów wentylacyjnych. To 
z niego pochodzi duża część asor-
tymentu przechowywanego w cen-
tralnym magazynie mieszczącym 
się przy siedzibie firmy w Kwidzynie. 
– Odbywa się w nim kompletacja 
zleceń wymagających przygotowa-
nia konkretnego zamówienia pod 
inwestycję klienta opiewającego na 
całą gamę indeksów, ale w zróżnico-
wanej liczbie sztuk. Ponadto z maga-
zynu centralnego realizujemy proces 
uzupełniania stanów magazynowych 
w poszczególnych oddziałach – mówi 

Bezpośredni wgląd w miejscu przechowywania towaru jaki 
zapewniają nadstawki paletowe Wanzl sprawił, że praca 
magazynierów kwidzyńskiego Iglotechu stała się zdecydo-
wanie łatwiejsza. Dla firmy wymiernym efektem ich stosowa-
nia jest z kolei skrócenie czasu kompletacji i mniejsza liczba 
pomyłek. Zapraszamy do przeczytania ciekawej historii jak 
wykorzystano nadstawki paletowe do organizacji magazynu 
elementów wentylacyjnych.

W 1993 r. Leszek Bystrzycki i Rafał 
Ostrowski założyli w Kwidzynie 

spółkę Iglotech. Dzięki polityce kon-
sekwentnego rozwoju i ekspansji, 
której towarzyszyło stałe doskonale-

nie struktur oraz wzrost zatrudnienia 
dzisiaj firma ma 13 oddziałów w całym 
kraju. Za ich pośrednictwem Iglotech 
dostarcza na terenie Europy komplek-
sowe rozwiązania z dziedziny klima-

Centralny magazyn Iglotechu zlokalizowany przy siedzibie firmy w Kwidzynie. Fot. Wanzl
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Juliusz Piasecki, dyrektor ds. logistyki 
i zakupów oraz pełnomocnik zarządu 
firmy Iglotech. Dzięki nadstawkom 
widać co jest w środku. Elementy 
wentylacyjne produkowane w zakła-
dzie w Grudziądzu, w magazynie cen-
tralnym Iglotechu przechowywane są 
na paletach. Początkowo ich składo-
wanie odbywało się w kartonowych 
opakowaniach zbiorczych. To nastrę-
czało jednak wiele problemów w trak-
cie kompletacji. Każdy karton trzeba 
było bowiem wyciągać, by sprawdzić 
co jest w środku. – Asortyment jest 
tutaj bardzo podobny. Są to różnego 
typu elementy wentylacyjne o śred-
nicy od 80 do 315 mm, bo towar 
o większych gabarytach wysyłamy 
na całych paletach.
Magazynier musi więc nie tylko umieć 
właściwie zebrać pozycje zamówienia, 
zeskanować z dokumentu z kodem 

kreskowym odpowiednie indeksy, 
ale także zweryfikować wizualnie czy 
wybrany produkt jest zgodny z tym 
widniejącym na liście – wyjaśnia 
Juliusz Piasecki. Konieczność ściąga-
nia i otwierania kartonów wydatnie 
wydłużała czas kompletacji. Wtedy 
z pomocą przyszły nadstawki na 
palety Wanzl PA-X/2S. Narożniki 
do ustawiania jednego kontenera na 
drugim pozwoliły na ulokowanie ich 
w magazynie Iglotechu w stosy. – Szu-

kaliśmy takiego rozwiązania dzięki któ-
remu magazynier po pierwsze miałby 
indeks zgodny z tym co kompletuje, 
a po drugie żeby było widać co jest 
w środku pojemnika. Dlatego kartono-
wych opakowań zbiorczych nie mogła 
zastąpić żadna zabudowana paleta. 
Nadstawki firmy Wanzl są wykonane 
z kratownicy co zapewnia wgląd 
w ich wnętrze. Ponadto mają wycięcia 
z drzwiczkami, które ułatwiają załadu-
nek i dokładanie produktów – przy-

Towary w magazynie centralnym Iglotechu 
przechowywane są na paletach. Początkowo 

ich składowanie odbywało się w kartonowych 
opakowaniach zbiorczych, co nastręczało wiele 

problemów w trakcie kompletacji. Każdy karton 
trzeba było wyciągać, by sprawdzić, co jest w środku.

”

WANZL

Juliusz Piasecki, dyrektor ds. logistyki i zakupów oraz pełnomocnik zarządu firmy Iglotech. Fot. Wanzl

https://www.wanzl.com/pl_PL/produkty/systemy-paletowe/nadstawki-na-palety/nadstawka-na-palety-pa-x~p1413
https://www.wanzl.com/pl_PL/produkty/systemy-paletowe/nadstawki-na-palety/nadstawka-na-palety-pa-x~p1413
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znaje dyrektor ds. logistyki i zakupów 
Iglotechu.

ZACZĘŁO SIĘ OD KILKU, 
A SKOŃCZYŁO NA 200 
SZTUKACH
Model PA-X daje możliwość układania 
nadstawek w stos tak jak ma to miej-
sce w magazynie w Kwidzynie, ale jest 
także dostępny w wersji ruchomej. Ta 
druga gwarantuje oszczędność prze-
strzeni dzięki opcji wsunięcia jednego 
kontenera w drugi. Powierzchnia kra-
townicy nadstawek jest ocynkowana 
i chromowana na wysoki połysk. Wanzl 
oferuje także opcjonalne ich wyposa-
żenie – kratę podziałową o wymiarach 
715 x 725 mm lub kratkę oddzielającą 
o wymiarach 800 x 1200 mm.
Ta pierwsza dopasowana jest do 
wszystkich modeli z zamkniętą 
stroną podłużną. Krata zamykająca 
po tejże stronie może być otwarta lub 
zamknięta w przypadku zastosowa-
nej kratki podziałowej. Druga z kolei 
umożliwia podwieszanie na różnych 

wysokościach w odstępach co 70 mm. 
Cechuje ją stabilne wykonanie, wzmoc-
nione płaskownikami stalowymi posta-
wionymi na sztorc. – Do magazynu 
centralnego w Kwidzynie zamówili-
śmy najpierw kilka nadstawek Wanzl, 
by potem sukcesywnie zwiększać ich 
liczbę. Obecnie mamy ich na stanie 
ok. 200 sztuk. Podobnie rzecz ma się 

w oddziałach. W zależności od ich wiel-
kości mają one w swoich magazynach 
od 30 do 50 egzemplarzy modelu PA-X/
S2 – przyznaje Juliusz Piasecki. Warto 
przy tym podkreślić, że wymiernym 
efektem ich zastosowania w firmie 
Iglotech jest nie tylko skrócenie czasu 
kompletacji, ale także mniejsza liczba 
pomyłek pickerów. 

WANZL

Magazynier weryfikuje wizualnie zgodność towaru na liscie. Fot. Wanzl

Model PA-X daje możliwość układania nadstawek. Fot. Wanzl

https://www.wanzl.com/pl_PL/produkty/systemy-paletowe/nadstawki-na-palety/nadstawka-na-palety-pa-x~p1413
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AGP

Rozwijająca się gospodarka 
to swoisty inkubator nowych 
potrzebnych rynkowi roz-
wiązań podnoszących jakość 
operacyjna działań w pro-
dukcji i usługach. Rynek 
logistyczny pomimo pande-
mii ma się dobrze, operacje 
z nieaktywnych obszarów 
przeniosły się na do nowych, 
gdzie sytuacja powoduje ich 
dynamiczny rozwój. Elastycz-
ność działań i optymalizacja 
kosztów zawsze cechowała 
logistyczne operacje.

ALL GREEN PALLETS POLSKA SP. Z O.O.

PALETY AGP 
W CYRKULACJI 
ZAMKNIĘTEJ

Usługi wynajmu palet, to nie jest 
nowość na rynku logistycznym, 

jest wiele firm, które świadczą tego 
typu usługi. Pojawiający się nowy ja-
kościowo produkt oferowany w od-
powiedniej konfiguracji operacyjnej, 
daje większe możliwości adaptacyjne, 
pozwala „uszyć na miarę usługi”. To 
niezaprzeczalna wartość nowych pro-
duktów i usług wchodzących na rynek.
Firma All Green Pallets Polska Sp. z o.o. 
wprowadza na rynek rozwiązania 
i zasoby do prowadzenia efektywnej 
i przyjaznej środowisku cyrkulacji 
przyborów ładunkowych – zwrotnych 

palet wielokrotnego użytku, wykorzy-
stywanych w procesach wytwarzania, 
składowania i transportu produktów. 
Usługa jakich wiele, jednak mająca 
przewagę nowości, która dostosuje się 
do warunków operacyjnych klienta, 
wykorzystując oferowane rozwiązania.
Palety są własnością Operatora – All 
Green Pallets, dalej AGP, udostępniane 
są użytkownikom w oparciu o umowę 
najmu. Umowa poprzedzona jest 
analizą operacyjną, która ocenia stan 
bieżący procesów logistycznych, 
wykorzystujący nośniki transpor-
towe. Przedstawione zostają również 
korzyści wynikające z zastosowania 
usługi AGP.

TYPY PALET
Dostawca usługi oferuje użytkowni-
kowi palety w trzech rozmiarach płyty 
nośnej:
AGP-S 1200×800 – „standardowa euro”,
AGP-H 800×600 – „połówka”,
AGP-Q 600×400 – „ćwiartka”.

Fot. AGP
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Technologia produkcji gwarantuje 
dokładność i powtarzalność wymiarów 
i wagi elementów; istotne przy wyko-
rzystaniu palet w zautomatyzowanych 
procesach przechowywania, komple-
tacji i transportu ładunków. Materiały, 
z których wykonane są palety, zapew-
niają trwałość i odporność na działanie 
czynników atmosferycznych i innych, 
towarzyszących zwykle użytkowaniu 
palet. Palety można myć i odkażać.

WŁASNOŚCI UŻYTKOWE
Palety wykonane są z kopolimeru polipro-
pylenu metodą wtrysku strukturalnego. 
Użyte komponenty pozwalają stosować 
palety przy produkcji, składowaniu i trans-
porcie żywności i konfekcjonowanych 
farmaceutyków, zgodnie z wymaganiami 
obowiązującymi w UE i USA.
Udźwig palet AGP jest porównywalny 
do udźwigu ich odpowiedników, tak 
drewnianych jak plastikowych, dostęp-
nych na rynku. Palety spełniają wyma-
gania określone normą ISO-8611.

Waga palet AGP jest istotnie niższa od 
odpowiedników drewnianych. Drew-
niana paleta euro waży ok. 25 kg; 
odpowiadająca jej wymiarowi, paleta 
AGP-S, waży ok. 11,7 kg i tak jak paleta 
drewniana może być wykorzystana do 
przechowywania towarów na regałach 
wysokiego składowania. Drewniano – 
metalowa paleta DHP (wymiary płyty 
nośnej 800×600) waży ok. 9 kg; odpo-
wiadająca jej wymiarom paleta AGP-
H, waży ok. 3,8 kg. Więcej szczegółów 
w specyfikacjach technicznych.

GNIAZDOWANIE – KORZYŚCI 
PRZY MAGAZYNOWANIU 
I TRANSPORCIE
Konstrukcja palet AGP umożliwia ich 
gniazdowanie, oszczędzając przestrzeń 
przy ich przechowywaniu i transporcie 
„na pusto”. Podpory – nogi palety umiej-
scowionej wyżej, mieszczą się w otwo-
rach – gniazdach w płycie nośnej palety, 
znajdującej się poniżej. Oszczędność 
przestrzeni, w porównaniu do palet nie-

gniazdowalnych, sięga ok. 30%, co znaj-
duje korzystne odbicie w wysokości kosz-
tów przechowywania oraz transportu.
Palety umożliwiające gniazdowanie 
w ramach jednego wymiaru są znane 
na rynku. Unikalną cechą rozwiąza-
nia AGP jest możliwość gniazdowa-
nia palet o różnych rozmiarach płyty 
nośnej. W palecie S można gniazdować 
palety w rozmiarze S, H, Q, a w palecie 
H, palety w rozmiarze H i Q.
Paleta S – „standardowa euro” 1200×800, 
do rozmiarów której dostosowane są 
np. wózki widłowe, może stanowić 
platformę dla palet „połówek” czy 
„ćwiartek”, umożliwiając bezpieczną, 
sprawną i efektywną, jak chodzi o czas, 
kompletację ładunków, transfer załado-
wanych palet do pojazdów i wyładunek 
w miejscu przeznaczenia.

IDENTYFIKACJA 
I CYRKULACJA PALET
Palety przeznaczone są do cyrkulacji 
w ramach wewnętrznych sieci dystry-

Fot. AGP
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bucji poszczególnych Użytkowników 
i Operatora w „poolu zamkniętym”. 
Rozwiązanie All Green Pallets, opie-
rające się o unikalną identyfikację 
każdej palety z osobna, umożliwia 
precyzyjne zarządzanie przepływem 
palet i ładunków. ID palety stanowi 
klucz do ustalenia lokalizacji miejsca 
składowania czy dostawy, statusu 
higienicznego, planowanego ter-
min odbioru, itp. Katalog atrybutów 
i statusów palet może być swobod-
nie kształtowany przez Użytkownika, 
w zależności od potrzeb i stosowa-
nych systemów informatycznych, 
np. WMS czy TMS. Palety systemu All 
Green Pallets stanowią gotowy ele-
ment do wykorzystania w systemach 
IoT (Internet of Things).
Każda paleta wyposażona jest w cztery 
znaczniki, pozwalające zidentyfikować 
konkretny egzemplarz palety, przy 
wykorzystaniu technik optycznych: 
BAR CODE, QR CODE i radiowych – 
RFID. Kod w standardzie GRAI GS-1.
Palety mają charakterystyczny, zielony 
kolor.

BHP I EFEKTYWNOŚĆ 
KOSZTOWA
Palety AGP przeznaczone są do inten-
sywnej eksploatacji w warunkach 
wysokich wymagań odnośnie do 
higieny, poziomu obsługi procesów 
dostawczych w cyrkulacji zamkniętej, 
zarówno w systemach automatycz-
nych, jak z udziałem ludzi.Waga najcięż-
szej palety systemu AGP nie przekracza 
12 kg, granicy dopuszczalnej wagi dla 
ręcznego podnoszenia i przenoszenia 
ciężarów dla kobiet przy pracy stałej.
Ergonomia, bezpieczeństwo i efek-
tywność pracy z paletami AGP jest 
nieporównywalna, z dotychczas sto-
sowanymi rozwiązaniami.
Transport palet AGP wymaga 30% 
paliwa mniej niż przemieszczenie 

odpowiadających im, co do rozmiaru 
i liczby, palet drewnianych.
Większa odporność i trwałość palet, 
przekładają się na koszty eksploatacji – 
niższy koszt wydania paletowego.

EKOLOGIA 
I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Większość z nas, poproszonych o opi-
nię, które opakowanie, z papieru czy 
plastiku, jest bardziej przyjazna środo-
wisku, najprawdopodobniej wskaże 
na to pierwsze: „bo papier rozkłada się 
daleko szybciej w naturze niż plastik”. 
Biodegradowalność surowca – cecha 
istotna, szczególnie jeśli z założenia 
produkt, z którego jest wykonany trafia 
po wykorzystaniu „na wysypisko” – jest 
tylko jednym ze wskaźników, pozwala-
jących określić wpływ produktu na śro-
dowisko. Kolejnym jest wielkość emi-
sji gazów cieplarnianych, związanych 
z wytworzeniu produktu, towarzysząca 
całemu okresowi jego użytkowaniu, 
a na jego końcu, utylizacji (Life Cycle 
Assesment). Wyniki takich analizy jed-
noznacznie wskazują, że opakowania 
wielokrotnego użytku, podlegające 
recyklingowi, daleko mniej obciążają 
środowisko niż „jednorazówki”.
Palety wielokrotnego użytku systemu 
All Green Pallets, przeznaczone są do 
długotrwałego stosowania. Po wykorzy-
staniu, z założenia wracają do Operatora. 
Identyfikacja pozwala monitorować 
przebieg „cyklu życia” palety i kluczo-
wych momentów w czasie użytkowania.
Podmiot, we władaniu którego pozo-
stają konkretne egzemplarze palet, 
ponosi pełną za nie pełną odpowiedzial-
ność, również za to, żeby żadne palety, 
ani ich części nie trafiły „na wysypisko”.
System AGP stanowi przykład realiza-
cji koncepcji „zero waste” w praktyce. 
Palety wycofywane z obiegu, podlegają 
w 100% recyklingowi, a z uzyskanego 
tym sposobem surowca wytwarzane są 

nowe, w pełni użyteczne przedmioty, 
np. kolejne palety.
Sposób rozliczeń ma motywować Użyt-
kowników do właściwego użytkowania 
palet i dbania o środowisko naturalne. 
Tak palety, jak użyte do ich wytworze-
nia surowce cyrkulują w obiegach 
zamkniętych.
Identyfikacja, warunki użytkowania 
i reguły rozliczania ograniczają ryzyko 
utraty palet, z korzyścią dla środowiska 
i portfeli Użytkowników. 

Fot. AGP
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Proces produkcji i naprawy półpalet NDHP jest weryfikowany przez niezależnych inspektorów
Świadectwo Instytutu Technologii Drewna

Palety EDHP są produktem markowym i podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą Prawo Własności Przemysłowej

Palety EDHP posiadają następujące cechy charakterystyczne
- ściśle określone wymiary zewnętrzne i wymiary poszczególnych elementów
- oznaczenia EDHP na prawym i lewym wsporniku
- oznaczenie alfanumeryczne na środkowych wspornikach wg następującego wzoru

00/XX-Y-MM (numer licencji producenta – rok produkcji – miesiąc produkcji)
- obrys palety pomalowany na kolor zielony 
- wsporniki wykonane z drewna litego lub trocinowego
- oznaczenie IPPC na środkowych wspornikach, zgodnie z dyrektywą ISPM15
- palety muszą przejść proces obróbki fitosanitarnej
- ścięcia czterech narożników palety na całej wysokości palety

Wilgotność nowych palet nie może przekraczać 22%

Lp. Element
Ilość 

elementów
Długość Szerokość Wysokość

1 Deska górna skrajna 2 1200 145 22

2 Deska górna środkowa 1 1200 145 22

3 Deska górna pośrednia 2 1200 100 22

4 Wzdłużnica 3 800 145 22

5 Deska dolna skrajna 2 1200 100 22

6 Deska dolna środkowa 1 1200 145 22

7 Wspornik drewniany 6 145 100 78

8 Element dystansowy 6 145 145 78

Wszystkie wymiary nominalne półpalety NDHP podane są 
w milimetrach przy 22% wilgotności drewna

Standard palet EDHP zdefiniowany jest przez Normę PW-EDHP-1-2019
Właścicielem Normy jest NDHP Polska Sp. z o.o.

Oznaczenie palet EDHP

lewy środkowy prawy
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METRYKA: NDHP

NDHP jest Spółką zrzeszają-
cą największych producen-
tów palet w Polsce. Firma 
powstała z myślą o obsłudze 
łańcuchów dostaw sieci han-
dlowych, z wykorzystaniem 
dedykowanych produktów 
powstałych w NDHP.

Nowy zamknięty „zielony” pool pale-
towy NDHP, oferuje rozwiązania 
odpowiedające potrzebom rynku 
e-commerce, sieci handlowych oraz 
operatorom logistycznym. Palety NDHP 
dostępne w trzech rozmiarach:

 � paleta EDHP 800x1200mm,
 � półpaleta NDHP 600x800mm,
 � ćwierćpaleta CDHP 400x600mm,

PALETOWA 
METRYKA NDHP
NDHP Polska Spółka z o.o.
ul. Joachima Lelewela 15/27
53–505 Wrocław
biuro firmy / korespondencja: 
ul. Krotoszyńska 47
56–300 Milicz

Tel. +48 71 3830613
E-mail: biuro@ndhp.pl
Website: www.ndhp.pl

Firma nadzoruje palety wprowadzane 
do obrotu, stosując kontrole jakości na 
każdym etapie wytwarzania, wykony-
wane przez niezależnych inspektorów, 
edukuje rynek użytkowników palet, 
prowadząc szkolenia z zakresu iden-
tyfikacji palet i zarządzania gospodarką 
paletową w firmie.
NDHP oferuje nośniki bez których obec-
nie handel w sklepach wielkopowierzch-
niowych staje się mniej skuteczny. Dla 
sieci handlowych te rodzje nośników, są 
podstawowym opakowaniem transpor-
towym na którym dostawcy towarów 
operacyjnie obsługują klientów. 80% 
sieci handlowych już nawiązało współ-

pracę z firmą akceptując nośniki NDHP 
w swoich strukturach handlowych.
Palety EDHP posiadają następujące 
cechy charakterystyczne:

 � ściśle określone wymiary ze-
wnętrzne i wymiary poszczegól-
nych elementów

 � oznaczenia EDHP na prawym i le-
wym wsporniku

 � oznaczenie alfanumeryczne na 
środkowych wspornikach wg na-
stępującego wzoru00/XX-Y-MM 
(numer licencji producenta – rok 
produkcji – miesiąc produkcji)

 � obrys palety pomalowany na kolor 
zielony

 � wsporniki wykonane z drewna 
litego lub trocinowego

 � oznaczenie IPPC na środkowych 
wspornikach, zgodnie z dyrektywą 
ISPM15

 � palety muszą przejść proces ob-
róbki fitosanitarnej

 � ścięcia czterech narożników palety 
na całej wysokości palety

Fot. NDHP



Proces produkcji i naprawy półpalet NDHP jest weryfikowany przez niezależnych inspektorów

Świadectwo Instytutu Technologii Drewna 
Półpalety NDHP są produktem markowym i podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą Prawo Własności Przemysłowej

Półpalety NDHP posiadają następujące cechy charakterystyczne
- ściśle określone wymiary zewnętrzne i wymiary poszczególnych elementów
- 6 metalowych elementów dystansowych z wytłoczonym napisem NDHP
- 3 wsporniki drewniane w kolorze zielonym (z drewna litego lub trocinowego)
- oznaczenie alfanumeryczne na środkowych wspornikach wg następującego wzoru

XXX-Y-MM (numer licencji producenta – rok produkcji – miesiąc produkcji)
- oznaczenie IPPC na środkowych wspornikach, zgodnie z dyrektywą ISPM15
- palety muszą przejść proces obróbki fitosanitarnej

Nośność półpalet NDHP – do 600 kg
Wilgotność nowych palet nie może przekraczać 22%

ELEMENT
ILOŚĆ

ELEMENTÓW
DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ

Deska górna 7 600   +0 / -5 100 +0 / -10 21 +0 / -1

Deska środkowa 3 800   +0 / -5 100 +0 / -10 21 +0 / -1

Deska dolna 3 600   +0 / -5 100 +0 / -10 21 +0 / -1

Wspornik drewniany 3 75   +0 / -2 75   +0 / -2 100   +0 / -2

Element dystansowy 6 profil 2   +0 / -0 70   +0 / -2 100   +0 / -2

Wszystkie wymiary nominalne półpalety NDHP podane są w milimetrach przy 22% wilgotności drewna

Standard półpalet NDHP zdefiniowany jest przez Normę PW-NDHP-1-2018
Właścicielem Normy jest NDHP Polska Sp. z o.o.

Ćwierćpaleta plastikowa o wymiarach 400x600 mm
Proces produkcji ćwierćpalet jest weryfikowany przez niezależnych inspektorów

- Gniazda do mocowania 1 x 1
- Otwory do mocowania 1 x 1/8, wzdłuż 

lub w poprzek
- Gniazda do mocowania 2 x 1/8
- Profil do stabilizatorów
- Fazowane rogi z noskiem do szybkiego i 

bezpiecznego mocowania wyświetlaczy
- Profilowanie krawędzi na paski
- Otwory do mocowania folii
- Szerokość wejścia 292 mm
- Port dla RFID / kodów kreskowych
- Gniazda do mocowania 1 × 1/6

Standard ćwierćpalet plastikowych zdefiniowany jest przez Normę PW-PCDHP-1-2021
Właścicielem Normy jest NDHP Sp. z o.o.
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Półpalety NDHP posiadają następu-
jące cechy charakterystyczne:

 � ściśle określone wymiary ze-
wnętrzne i wymiary poszczegól-
nych elementów

 � 6 metalowych elementów dystan-
sowych z wytłoczonym napisem 
NDHP

 � 3 wsporniki drewniane w kolorze 
zielonym (z drewna litego lub tro-
cinowego)

 � oznaczenie alfanumeryczne na 
środkowych wspornikach wg na-
stępującego wzoru XXX-Y-MM (nu-
mer licencji producenta –rok pro-
dukcji –miesiąc produkcji)

 � oznaczenie IPPC na środkowych 
wspornikach, zgodnie z dyrektywą 
ISPM15

 � palety muszą przejść proces ob-
róbki fitosanitarnej.

Nośność półpalet NDHP – do 600 kg.

Ćwierćpalety plastikowe posiadają 
następujące cechy charakterystyczne:

 � Gniazda do mocowania 1 x ¼
 � Otwory do mocowania 1 x 1/8, 

wzdłuż lub w poprzek
 � Gniazda do mocowania 2 x 

1/8-Profil do stabilizatorów
 � Fazowane rogi z noskiem do szyb-

kiego i bezpiecznego mocowania 
wyświetlaczy

 � Profilowanie krawędzi na paski
 � Otwory do mocowania folii-Sze-

rokość wejścia 292 mm
 � Port dla RFID / kodów kreskowych-

Gniazda do mocowania 1 ×1/6
Nośność ćwierćpalet plastikowych – 
do 300 kg.

Nośniki NDHP służą do składowania 
i magazynowania towarów i wyro-
bów, a także do ich transportu na 
wózkach magazynowych przezna-
czonych do transportu poziomego 
i pionowego, a także do transportu 

METRYKA: NDHP

PALETY 2021

klasycznego – samochodami cięża-
rowymi, koleją, drogą morską oraz 
środkami transportu lotniczego. 
Autorski system obsługi paletowej 
wynajmu pozwala w sposób bardzo 

elastyczny zarządzać posiadanymi 
zasobami przez klientów, elastycz-
nie dopasowując potrzeby wykorzy-
stania odpowiednich palet z oferty 
NDHP. 

Fot. NDHP
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METRYKA: LPR

LPR oferuje drewnianą pale-
tę ogólnego przeznaczenia, 
która jest szczególnie odpo-
wiednia dla zautomatyzo-
wanych systemów produkcji 
i magazynowania

Korzystanie z czerwonych palet LPR 
pozwala na zmniejszenie strat, opty-
malizację transportu oraz kosztów 
magazynowania, ale przede wszystkim 
zdejmuje z producenta konieczność 
inwestycji we własne palety. Wyty-
tczne LPR dotyczące procesu produk-
cji i kontroli palet zapewnia bardzo 
wysoki standard jakości, a różnorodne 
rozwiązania, optymalizacje kosztów.
Wynajem palet LPR pozwala również 
na kontrolę wszytkich dodatkowych 
wymagań jak chociażby – ISPM-15 
(obróbka fitosanitarna).
„Wynajem czerwonych palet LPR to 
idealne rozwiązanie dla tych firm, 
które chciałyby zrzucić z siebie ciężar 
zakupu i zarządzania własnymi pale-
tami. W trudnych czasach możliwość 
outsourcingu tego procesu, oraz 
ograniczenie kosztów i skupienie się 
na swojej głównej działalności, to nie-
zwykle ważny element, który pomoże 

zoptymalizować łańcuch dostaw.” – 
Andrzej Klimkiewicz, Commercial & 
Asset Manager LPR Polska.

SPECYFIKACJE
 � Długość (D): 1200 ±10 mm
 � Szerokość (S): 800 ±10 mm
 � Wysokość (W): 144 ±10 mm
 � Średnia waga: 25 Kg
 � Obciążenie nominalne: 1000 Kg
 � Geometria: 3 deski dolne, dostęp 

z 4 stron

O LPR
LPR La Palette Rouge to międzynaro-
dowa firma logistyczna zajmująca się 
dostarczaniem oraz wynajmowaniem 
palet, obsługująca głównie branżę FMCG 
oraz sieci handlowe. Założona w Tulu-
zie (na południu Francji) w roku 1992 
firma LPR zarządza ponad 100 milionami 
palet rocznie oraz posiada ponad 30 
000 punktów odbioru palet. LPR pro-
wadzi działalność w całej Europie. Ma 

ponad 100 centrów serwisowych. Każdy 
oddział firmy ma wyspecjalizowany 
zespół kierujący wszelkimi działaniami 
na poziomie lokalnym. LPR opracował 
jeden wspólny, oparty na SAP, system 
informatyczny stosowany w całej gru-
pie. Oznacza to możliwość zaoferowa-
nia usług o tak samo wysokiej jakości 
klientom w całej Europie. Dostosowa-
nie się do wymagań każdego z naszych 
klientów jest dla nas kwestią nadrzędną. 
Naszymi działaniami obejmujemy cały 
kraj oraz ściśle współpracujemy ze 
wszystkimi podmiotami naszego łań-
cucha dostaw. Dla LPR priorytetem jest 
zaspokajanie potrzeb naszych klientów, 
nieprzerwane zapewnianie palet wyso-

kiej jakości, zarządzanie odzyskiwaniem/
odbiorem zasobów oraz rozwiązywa-
nie wszelkich kwestii we współpracy 
z klientem.
LPR zbudowało markę czerwonej 
palety w Polsce, promując wynajem 
palet i potwierdzając, że jest solidnym 
partnerem mogącym realizować naj-
bardziej ambitne projekty, w czym 
pomaga ponad 28 lat doświadczenia 
na rynku europejskim.

Fot. LPR

CZERWONE PALETY
LPR TO JAKOŚĆ 
I DOSTĘPNOŚĆ

https://www.lpr.eu/


together towards a sustainable future

welcome to
smart logistics
Be ready for automated logistics systems  
and gain optimal digital control  
with our high-quality pallets  
and our hassle-free,  
data-driven business solutions.

W tej chwili w Polsce firma posiada 
trzy centra serwisowe w optymalnych 
lokalizacjach oraz centralę w Warszawi 
i blisko współpracuje ze wszystkimi sie-
ciami handlowymi w Polsce. Polskie 
biuro LPR zarządza również strefą CEE 
i krajami bałtyckimi. Szybkość, z jaką 
LPR zbudował pozycję na rynku, 
pokazuje, że wynajem palet w poolu 
zamkniętym ma w Polsce przyszłość 
i jest coraz częściej brany pod uwagę. 
Wiele przedsiębiorstw podczas kiero-
wania gospodarką paletową zmaga się 
z problemem strat palet i tym samym 
ponosi wiele dodatkowych kosztów 
wynikających m.in. z konieczności 
uzupełnienia braków. Jednym ze spo-
sobów, który umożliwia zminimalizo-
wanie tej części wydatków, jest wynaj-
mowanie palet od firm zewnętrznych.
W obecnych czasach część procesów 
można zautomatyzować, dotyczy to 
wielu różnych działań w firmie, również 
zarządzania systemem paletowym. 
Alternatywą dla wewnętrznego nad-
zorowania obrotu palet i inwestowania 
w narzędzia IT jest współpraca z ope-
ratorami pooli paletowych. LPR może 
monitorować przebieg kolejnych etapów 
łańcucha dostaw m.in. dzięki korzystaniu 
z profesjonalnych systemów informa-
cyjnych. Klienci zyskują kompleksową 
obsługę, a większość obowiązków oraz 
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odpowiedzialność za ich realizację znaj-
duje się po stronie operatora poolu.
– LPR stawia przede wszystkim na 
jakość naszych palet i obsługę. Ela-
styczne podejście do sytuacji na rynku 
i potrzeb klienta pozwala nam spraw-
nie rozwijać się nawet w trudnym dla 
rynku okresie.Dążymy do tego, aby zło-
żone procesy logistyczne stawały się 
proste w odbiorze. W ciągu ostatnich 
5 lat firma LPR dużo zainwestowała 
w systemy informatyczne i narzędzia 

online, aby usprawnić zarządzanie 
paletami oraz poprawić jakość obsługi 
klienta. Nadzędzia te okazały się bardzo 
ważne dla naszych klientów podczas 
pandemii COVID-19, ponieważ świat 
musi coraz bardziej polegać na techno-
logii, aby przezwyciężyć ograniczenia 
i wyzwania stawiane nam przez epide-
mię. – mówi Andrzej Klimkiewicz, Com-
mercial & Asset Manager LPR Polska. 

Więcej informacji: www.lpr.eu

Fot. LPR

https://www.lpr.eu/
https://www.lpr.eu/
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ZPEUIC jest stowarzysze-
niem założonym, prowadzo-
nym i utrzymywanym przez 
polskich przedsiębiorców 
posiadających licencje UIC 
na produkcję i naprawy 
europalet. Związek powstał 
w 2017 roku i od tego czasu 
dynamicznie się rozwija 
uparcie realizując cele okre-
ślone w statucie.

Jako że w Polsce UIC, podobnie jak 
RCA nie mają reprezentacji – ZPEUIC 

przejmuje te obowiązki i zapewnia wia-
rygodne źródło informacji oraz zajmuje 
się rozpowszechnianiem wiedzy na te-
mat europalet. Zapewnia też kontakt dla 
zainteresowanych wszystkimi sprawami 
związanymi z europaletami – reklamą, 

PALETOWA 
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Związek Producentów
Europalet UIC
ul. Radzymińska 326/322
05-091 Ząbki
e-mail: biuro@zpeuic.pl
www.uic-eur.pl

obsługą licencji, problemami technicz-
nymi oraz uzyskaniem nowych licencji. 
Zacieśniamy współpracę z Rail Cargo 
Austria udzielającym na terenie Polski li-
cencji produkcyjnych i naprawczych oraz 
z SGS – niezależną jednostką kontrolną, 
organizującą kontrole w ramach licencji.

DOBRE PRAKTYKI
Realizując założone cele uspraw-
niamy swoje działania. Od początku 
2020 roku prowadzimy formalnie 
działalność gospodarczą. Oferujemy 
kompleksową pomoc potencjalnym 
licencjobiorcom zapewniając krótki 
czas uzyskania licencji. Pomagamy 
w zorganizowaniu zakładu i przygo-
towaniu się do kontroli ze strony SGS. 
Pomagamy przygotować niezbędne 
dokumenty i zajmujemy się ich dys-

trybucją, co ostatecznie sprowadza 
się do usprawnienia całego procesu 
uzyskiwania licencji. Organizujemy też 
kompleksowe szkolenia z zakresu iden-
tyfikacji europalet na bazie programu 
z powodzeniem realizowanego do tej 
pory przez SGS Polska. Program szko-
lenia, jego przebieg i formuła dopaso-
wywane są do indywidualnych potrzeb 
zainteresowanych firm.

Paleta EUR 1 800x1200. Fot. ZPE UIC
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ROZWÓJ
Jednym z naszych planów i celów było 
zaopatrzenie licencjobiorców w nową 
oryginalną licencję. W porozumieniu 
z naszym licencjodawcą – Rail Cargo 
Austria ustaliliśmy priorytety i zajęli-
śmy się realizacją tego projektu. Przy 
współudziale świetnego zespołu gra-
fików i doświadczonych specjalistów 
powstał wspaniały kompletny projekt. 
Druk poza niezaprzeczalnymi atutami 
wizualnymi posiada liczne zabezpie-
czenia i wyczerpuje ustalone potrzeby. 
Wkrótce nasi licencjobiorcy otrzymają 
podpisane licencje, a cechy legalnej 
licencji zostaną opublikowane i udo-
stępnione rynkowi.

PRODUKTY
Naszym flagowym produktem jest 
europaleta 800x1200mm – znana od 
niemal 60 lat i jedyna ze znakiem EUR 
w owalu na prawym wsporniku. Paleta 
sama w sobie nie została nigdy zmie-
niona – raz opracowane i określone 
w Kodeksach UIC wymogi pozostają 
niezmienne, a na przełomie tych lat 
dopuszczane są jedynie różne znaki 
na lewym i środkowym wsporniku. 
Znak na lewym wsporniku określa 
kolej/organizację paletową nadającą 
licencję – stąd też oznakowanie to jest 
różnorodne. Aktualne to logo UIC – 
Międzynarodowego Związku Kolei. 
Na środkowym wsporniku zawsze 
znajdziemy numer licencji produ-
centa oraz datę produkcji. Dodatkowo 
pojawia się tu potwierdzenie wyko-
nania obróbki fitosanitarnej będącej 
wymogiem koniecznym dla nowych 
europalet. Poza zastrzeżonymi zna-
kami dodatkowym zabezpieczeniem 
przed fałszerstwem i jednocześnie 
potwierdzeniem przejścia szczegó-
łowych kontroli są klamry kontrolne 
umieszczane pojedynczo na środko-
wym wsporniku.

Europalety wykonane zgodnie ze stan-
dardami produkowane są z jednolitego 
drewna wysokiej jakości, dodatkowo 
wysuszonego i poddanego obróbce 
fitosanitarnej. Montowane są na liniach 
produkcyjnych często znacząco zau-

tomatyzowanych, a zapewniających 
powtarzalność wymiarów i rozstawu 
gwoździ. Cechy te zapewniają nomi-
nalną nośność i wymienność ze wszyst-
kimi produkowanymi dotychczas euro-
paletami. 

Paleta EUR 2 1200x1000. Fot. ZPE UIC

Paleta EUR 3 1000x1200. Fot. ZPE UIC

Paleta EUR 6 800x600. Fot. ZPE UIC


