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5 lat przemian 
gospodarki paletowej 
– czy jest lepiej?
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Benef icjenci usług 
logistyki palet
Rynek paletowy jest bardzo specyficz-
nym rynkiem, regulowanym znoweli-
zowaną ustawą od pięciu lat - „prawo 
własności przemysłowej” w myśl której 
palety są produktem markowym, z pro-
dukcją kontrolowaną przez wyspecja-
lizowane służby działające na zlecenie 
organizacji epal. trudno ten rynek osza-
cować, znawcy przedmiotu jego wartość 
wyceniają na okrągły miliard złotych, 
jest więc o co zabiegać, konkurencja jest 
więc dość duża. Sama produkcja palet już 
nie wystarcza, na ryku trzeba oferować 
bardziej złożone usługi, które zaspoko-
ją potrzeby klientów. Rynek weryfikuje 
nieprzygotowanych do tych złożonych 
usług, nie każdy może sprostać tym wy-
maganiom, które oprócz znacznego kapi-
tału, musza mieć odpowiednie zaplecze, 
infrastrukturę techniczną i informatycz-
ną. Nie wszystkim udaje się na tym rynku 
przetrwać, zostają najlepsi, najbardziej 
zdeterminowani i przygotowani.

ten rok dla branży producentów palet 
drewnianych, zrzeszonych w organiza-
cji epal, zaczął się od zmiany jednostki 
kontrolującej produkowane palety. Bure-
au Veritas polska Sp. z o.o. na mocy po-
rozumienia z organizacją epal, od pierw-
szego stycznia bieżącego roku, poprzez 
swoich inspektorów będzie kontrolować 
jakość palet epal/eUR u licencjonowa-
nych producentów. Firma jest uznanym 
na świecie audytorem z wieloletnią tra-
dycją sięgająca dziewiętnastego wieku, 
w polsce działa od 1958 roku i posiada 
biura w siedmiu miastach polski. Zmiana 
firmy kontrolującej jakość i oryginalność 
palet odbyła się bardzo płynnie, licencjo-
nowani producenci palet nawet tego nie 
odczuli, wspólny komunikat stowarzy-
szenia epal i Bureau Veritas polska, jest 
wewnątrz na stronach publikacji. 

Nie tylko drewniane palety, są w użyciu, 
chociaż tych jest zdecydowanie najwię-
cej, palety plastikowe, stają się alternaty-

wą dla drewnianych, w wielu dziedzinach 
przemysłu wręcz niezastąpione. Rynek 
tych palet rozwija się równie dynamicz-
nie, może nie tak spektakularnie jak palet 
drewnianych, ale dostawcy i producenci 
tych palet są zadowoleni. Cena palet pla-
stikowych, wydawać by się mogło, bardzo 
wysoka i mało konkurencyjna, po ana-
lizie tekstu, opublikowanego na łamach 
broszury, nie jest już tak „rażąco” różna. 
Rozwój technologii zdecydowanie dzia-
ła na korzyść, palet plastikowych, które 
mają wiele atutów, a jednym z nich jest 
precyzja form i kształtów.

Rynek handlu detalicznego, zmienił się 
można by rzec radykalnie, powstają coraz 
to nowe organizacje handlowe skupiają-
ce w sieć placówki, te firmy to naturalni 
beneficjenci usług logistyki palet, poolin-
gu oraz pooli paletowych. Działające na 
tym rynku firmy zgodnie twierdzą, że 
ciężka edukacyjna praca z klientami jaką 
wkładają, przynosi efekty, bo usługi jakie 
świadczą muszą odbywać się na płasz-
czyźnie wzajemnego zaufania i pełnej 
wiedzy. Zwiększa się świadomość klien-
tów i producentów, rośnie kultura bizne-
sowa, rynek z każdym rokiem dojrzewa 
do nowych rozwiązań, postęp technicz-
ny i technologiczny jest takim motorem 
zmian. Firmy korzystają z nowoczesnych 
rozwiązań, które znakomicie usprawniają 
zarządzanie, tworząc pole do wprowa-
dzania nowych usług, które wymagają 
kontroli wielu procesów. 

Zapraszamy do lektury broszury „pale-
ty 2013” publikacji poświęconej rynkowi 
palet, bardzo ściśle powiązanego z go-
spodarką, a który bardzo umiejętnie do-
stosowuje swoją ofertę do zmieniających 
się potrzeb klientów. przekrojowa treść 
publikacji, sprawia, że każdy znajdzie dla 
siebie satysfakcjonującą informację.

Andrzej Szymkiewicz 
Redaktor prowadzący
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Dobre praktyki na 
rynku palet
palety, jako opakowania transportowe, to bardzo 
szczególny produkt, bez którego obrót towarami 
w obecnej skali staje się niemożliwy, a w najlep-
szym wypadku bardzo utrudniony. palety podąża-
jące za produktami w dystrybucji, stają się częścią 
łańcucha logistycznego, a ich koszt w ogólnych roz-
rachunkach bywa bardzo wysoki. odkąd paleta do-
czekała się standaryzacji, rozpoczyna się jej praw-
dziwa historia w gospodarce, powstaje cała gałąź 
gospodarcza zajmująca się produkcja dystrybucją 
i naprawami palet. powstaje ponadnarodowa or-
ganizacja epAL, która poprzez Narodowe komitety 
dba zachowanie standardów i jakości palet, na ca-
łym europejskim rynku. 

palety były i są nadal produktem, który jest pod-
rabiany, dopiero w 2007 roku po nowelizacji usta-
wy „prawo własności przemysłowej” zaczęła się 

ochrona prawna, zunifikowanych palet typu eUR, 
na których wytwarzanie potrzebna była licencja. 
prawa do wydawania licencji posiada polski Ko-
mitet Narodowy epal, który jednocześnie przy-
gotował struktury kontrolne, dbające o jakość 
produkowanych palet. Według danych pKN epal, 
zrzeszeni w jej strukturach producenci palet wy-
produkowali w 2011 roku 17 726 076 palet eUR 
epal, jest to 9,87% niż rok wcześniej. Danych za 
2012 rok jeszcze nie ma, jednak szacunki wskazu-
ją na minimalny wzrost nie przekraczający 5%, jest 
to wynik, który polskę stawia w czołówce produ-
centów palet eUR epal.

producenci zrzeszeni w organizacji epal, to coraz 
lepiej zorganizowane firmy, wyposażone w no-
woczesne linie produkcyjne, gwarantujące wyso-
ką jakość produkowanych palet. W zależności od 
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stopnia utrzymania jakości w określonym prze-
dziale czasowym, firma otrzymuje odpowiedni 
poziom kontroli jakości palet.

producenci zrzeszeni w pKN epal w liczbie 98 
firm, działają w oparciu o dwa statusy kontro-
li jakości określone poziomami, z których pierw-
szy obliguje zewnętrznego kontrolera do zbada-
nia wyprodukowanej partii palet – 35 firm, drugi 
poziom gdzie sam producent potwierdza jakość 
i znakuje wyprodukowane palety – 63 firmy mają 
taki status. jakość palet kontrolowana jest przez 
zewnętrznych audytorów, od stycznia bieżącego 
roku czynności te wykonuje firma Bureau Veritas, 
z którą podpisano umowę na kontrolę. Organizacja 
epal bardzo rygorystycznie podchodzi do jakości 
i egzekwuje naruszenie norm, cofając wcześniej 
przyznane licencje, a w najcięższych przypadkach 
kieruje sprawy do sądu.

Rynek palet w polsce, pomimo istnienia organizacji 
zrzeszającej producentów palet nadal niezbada-
nym, dane od producentów licencjonowanych są 
bardzo cenne, jednak nie odzwierciedlają całego 
rynku palet. Według Romana Malickiego, prezesa 
pKN epal, chociaż udało się zminimalizować proce-
der podrabiania palet, który w momencie noweliza-
cji ustawy w  2007 roku, wynosił ok. 70% ówczesnej 
produkcji palet, to i tak na rynku ok. 20% produko-
wanych palet jest podrabianych. problem obrotu 
podrabianymi paletami, jest szerszym niż się wy-
daje, w myśl ustawy naruszenie prawa występuje, 

nie tylko w momencie wprowadzenia do obrotu, ale 
również każdorazowy obrót tymi podrobionymi pa-
letami. Zatem każdy, kto używa podrobionej palety, 
narusza prawo i powinien liczyć się z konsekwen-
cjami. Walka z podrobionymi paletami nie jest ła-
twa, czy kiedykolwiek doczekamy się spektakular-
nych akcji niszczenia podrobionych palet na wzór 
niszczenia podrobionego sprzętu elektronicznego, 
czas pokaże. Biorąc pod uwagę szacowaną na 20% 
ilość podrobionych palet z całego wyprodukowane-
go wolumenu, to jest to liczba idąca w setki tysięcy 
sztuk. liczba rośnie jeżeli weźmie się pod uwagę 
cały rynek opakowań transportowych, nikt tego 
nie zbadał i poruszamy się w obszarze szacunko-
wych obliczeń. Szacunkowa wartość rynku palet, 
wynosi około 450 000 000,-plN, (przyjmując cenę 
palety na 25,-plN i wielkość produkcji wg. epal), 
jeżeli dodamy całą resztę palet wprowadzanych do 
obiegu w zamkniętych poolach paletowych, jest to 
jak widać bardzo znaczący obszar gospodarki. Za-
wsze gdzie w grę wchodzą duże pieniądze powsta-
je szara strefa, nieuczciwej konkurencji, ryzyko jest 
spore i coraz większe, bo służby kontrolne są coraz 
sprawniejsze.

Rynek powoli reguluje te kwestie, poprzez firmy 
działające na rzecz jego normalizacji, szkolenia, 
a także przygotowywane informacje dotyczące, 
o oryginalności i właściwej jakości palet, jak „Karta 
palety”, przygotowana wspólnie przez pKN epal 
oraz eCR polska. Rośnie świadomość użytkowni-
ków, którzy coraz częściej korzystają z wyspecja-
lizowanych usług wynajmu i logistyki palet, które 
gwarantują jakość i oryginalność dostarczanych 
palet. Rynek się rozwija, a wraz z nim rośnie kul-
tura biznesowa i dobre praktyki na tym rynku nie 
są już rzadkością, powoli stając się normą.

lista producentów palet, 
członków PKN ePal.
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Mateusz Boruta 
Dyrektor Zarządzający 

ECR Polska

5 lat przemian 
gospodarki paletowej 
– czy jest lepiej?

w listopadzie 2007r. weszła w życie nowelizacja 
ustawy prawo własności przemysłowej. z pozoru 
zmiany nie były wielkie, ale ich implikacje dla logi-
styki – całkiem spore! w dużym skrócie, ich sens do-
tyczył rozszerzenia odpowiedzialności związanych 
z handlem podrabianymi towarami – wg. ustawy 
po nowelizacji karana mogła być nie tylko produk-
cja przedmiotów z bezprawnie nadanymi znakami 
(czyli podrabianie), ale także wprowadzanie takich 
przedmiotów o obiegu. ustaleniu, co w praktyce 
oznacza „wprowadzanie do obiegu” i kto jest tego 
obiegu uczestnikiem, czas poświęciła niejedna kan-
celaria prawna. konkluzja była jednak wyraźna – 
przynajmniej na użytek gospodarki paletowej. otóż 

uczestnikami obiegu (a więc i wprowadzającymi do 
niego) są wszyscy użytkownicy palet. Nie tylko ich 
producenci, sprzedawcy, naprawiacze… wszyscy, 
którzy obracają towarem na paletach, jednocześnie 
obracają paletami. w praktyce oznaczało to zatem, 
że każdy podmiot, w którego posiadaniu znajdzie 
się przedmiot naruszający ustawę prawo własno-
ści przemysłowej (a więc na przykład podrabiana 
paleta euR) ponosi ryzyko nielegalnej działalności. 
ta zmiana otoczenia prawnego dotknęła olbrzymią 
liczbę przedsiębiorców różnych branży– od wielkich 
międzynarodowych koncernów i sieci handlowych, 
poprzez lokalnych producentów, dystrybutorów, fir-
my logistyczne po tzw. „skupy palet”. 

Fot.: ecR
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początek roku 2008 był przełomem w zakresie 
„świadomości paletowej” w polsce. Do dzisiaj zda-
rza się usłyszeć jeszcze pytanie „wszystko rozu-
miem, ale co ta ustawa ma wspólnego z paletami?”

palety eUR są produktem markowym! Najbar-
dziej popularne opakowanie zbiorcze, właściwie 
– standard we współczesnej gospodarce jest nie 
tylko opakowaniem, ale i produktem markowym! 
palety trafiły na salony, a de facto przyciągnęły 
uwagę zarządów. przestały być tylko „nośnikiem 
logistycznym”, który miał być tani i bezproble-
mowy, ale zaczęto zdawać sobie sprawę, że są 
istotną pozycją w bilansie niejednej firmy. Od cza-
su wprowadzenia nowelizacji nie można już było 
spokojnie ignorować faktu, że spora część palet 
eUR na rynku de facto nimi nie jest. Właśnie po-
czątek 2008 roku był dla wielu firm momentem 
przeprowadzenia dokładnej inwentaryzacji uży-
wanych palet. Wg. szacunków eCR polska, nawet 
70% palet w obiegu nie było poprawnymi paletami 
eUR, choć dotąd za takie były uznawane. Znaczna 
ich część to tzw. „podróbki” (bezpośrednio naru-
szające prawo Własności przemysłowej), jak i pa-
lety w złym stanie technicznym (zagrażające bez-
pieczeństwu). Rozkwitł rynek konferencji i szkoleń 
paletowych, wiele firm zaczęło wprowadzać rze-
telne procedury identyfikacji i oceny palet. 

Czy z perspektywy pięciu lat można powiedzieć, że 
problem znikł?

Z całą pewnością – prowadzone działania przynio-
sły skutki. poziom wiedzy wśród użytkowników 
palet wzrósł, spadła także liczba fałszywych palet 
eUR. po około 2-3 latach od rozpoczęcia przemian, 
wg różnych szacunków, proporcje odwróciły się – 
w zależności od łańcucha dostaw, ok 15-30% palet 
w obrocie nie spełnia kryteriów palety eUR.

to efekt olbrzymich nakładów finansowych ponie-
sionych na uporządkowanie gospodarki paletowej 
przez wielu uczestników łańcucha dostaw. ponie-
waż sam zakup oryginalnych, sprawdzonej jakości 
palet eUR nie rozwiązuje jeszcze problemy (jest 
kosztowny i nie gwarantuje ich zwrotu), nie bez zna-
czenia były działania edukacyjne i wspólnie opraco-
wane narzędzia eCR polska. eCR, jako organizacja 
zrzeszająca uczestników łańcuchów dostaw dążą-
cych do ich usprawnień poprzez lepszą współpracę, 
w porozumieniu z pKN epal (dysponentem znaku 
towarowego eUR, zrzeszającym producentów palet 
eUR), opublikowało Karty Oceny palet (wersja 4 na 
początku 2012 roku). te proste w użyciu plakaty 
znacznie ułatwiły szybką i sprawną ocenę oryginal-
ności, jak i stanu technicznego palet eUR w obrocie.

Warto również zauważyć pewną profesjonalizację 
zarzadzania paletami – rozwinął się rynek profesjo-
nalnych usług w tym zakresie, wiele firm zdecydo-
wało się pozbyć problemu z paletami eUR poprzez 
ich wynajmowanie, zamiast posiadania. Zaczęto 
prowadzić rzetelne analizy porównawcze, które po-
zwalały ocenić różnice w kosztach systemu „trady-
cyjnego” z usługami tzw. pooli paletowych. Ograni-
czenie ryzyka, możliwość skupienia się na biznesie 
podstawowym (a nie szukaniu palet u swoich od-

biorców) dla wielu firm okazało się na tyle istotne, 
że gospodarkę paletową zleciły na zewnątrz, najczę-
ściej przestawiając się na wynajem palet. 

podsumowanie? Nie ma rozwiązań idealnych i jedynie 
słusznych – chcielibyśmy żyć w świecie bez podrabia-
nych palet; są rynki i łańcuchy dostaw, gdzie opłaca 
się wynajem palet, w innych sytuacjach korzystniej-
sza jest gospodarka oparta na ich zakupie i posiada-
niu. Ważne, że znacznie mniej jest dzisiaj nieporo-
zumień paletowych dotyczących ich definicji, jakości. 
Wiedza nt. palet eUR jest coraz bardziej powszech-
na, podobnie jak dostępne są narzędzia do ich oceny 
i analiz kosztowych. Nie wszystkie problemy zniknęły 
(jak chociażby kwestia różnicowania wartości palet 
na rynku wtórnym w zależności od ich odcienia, a nie 
faktycznego stanu technicznego), ale z pewnością 
jest łatwiej, na pewno spokojniej i bezpieczniej.

Mateusz Boruta, dyrektor zarządzający, ecR polska: Szczerze 
uważa, że dobrą współpracą firmy się bogacą.
Zawodowo – tworzy warunki dla lepszego dialogu i bardziej wy-
dajnej współpracy partnerów handlowych – poprzez wyjątkową 
platformę, jaką jest organizacja eCR polska (z ang. efficient Con-
sumer Response – wydajna reakcja na potrzeby konsumentów).
jest autorem i współautorem programów usprawnień zarów-
no całych łańcuchów wartości, jak i pojedynczych przedsię-
biorstw, głównie z sektora FMCG. efektem jego pracy są m.in. 
praktyczne narzędzia i wiedza ułatwiające eliminowanie z łań-
cuchów dostaw kosztów nie przynoszących wartości.
W działalności konsultingowej i szkoleniowej łączy doświad-
czenie z zakresu logistyki i marketingu.
prywatnie – zapalony cyklista, fotograf I entuzjasta turystyki 
wysokogórskiej.  [ mateusz.boruta@ecr.pl | www.ecr.pl ]

Fot.: Log4.pl
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Wsporniki paletowe 
– jakość w technologii
w ubiegłym roku w firmie ep Serwis, uruchomio-
no produkcję wsporników do palet, dla działającej 
na rynku od 1994 roku firmy, był to kolejny etap 
w rozwoju. Firma od początku działalności stawia 
na nowoczesne technologie oraz na rozwój w wy-
magających kierunkach. produkcja wsporników 
jest tego przykładem, zakład w Łuczynowie jest 
jednym z czterech działających w polsce, wyko-
rzystujący najnowocześniejsze technologie w tej 
dziedzinie.

Surowiec do produkcji pochodzi w całości ze „zło-
mowanych” palet, które nie nadają się do napra-
wy. Drewno jest rozdrabniane do odpowiedniej 
wielkości wiórów, a następnie transportowane 
jest do silosów, gdzie mieszane jest w odpo-
wiednich proporcjach z żywicami i zaprawami 

klejowymi. Cały proces oczyszczania wiórów, 
odpowiedniego ich dozowania oraz mieszania 
z żywicą jest zautomatyzowany, transport su-
rowca odbywa się w systemie zamkniętym z wy-
korzystaniem, przenośników ślimakowych. Do 
linii formującej wsporniki dostarczana jest mie-
szanina trocin i żywicy w postaci „suchej masy” 
o odpowiednich właściwościach i temperaturze. 
tak przygotowany półprodukt, wypełnia odpo-
wiedniej wielkości formy, w których pod wysokim 
ciśnieniem i w odpowiedniej temperaturze jest 
prasowany. Cały proces trwa kilkadziesiąt minut, 
forma po szynach przenośnika transportowana 
jest do strefy, gdzie ostatnim etapem jest opróż-
nianie formy zawierającej 12 sprasowanych pół-
produktów, z których wytwarzane są ostatecznie 
wsporniki.
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Zarząd ep Serwis mówiąc o inwestycji, której 
zwieńczeniem jest zakład produkujący wsporni-
ki do palet drewnianych, podkreśla bardzo dobrą 
współpracę, z władzami miasta, która od począt-
ku działalności firmy układa się znakomicie, a przy 
realizacji tej inwestycji była wręcz wzorcowa. 
W listopadzie 2008r projekt został zatwierdzo-
ny przez Instytucję Zarządzającą – Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego „Innowacyjna Gospodarka” 
i zakwalifikowany do uzyskania dofinansowania 
ze środków Unijnych. W połowie 2011 roku zakład 
był już gotowy i rozpoczął produkcje pierwszych 
wsporników, więc należy przyznać, że tempo re-
alizacji inwestycji jest można by powiedzieć bar-
dzo dobre.

 – Inwestycja kosztowała w granicach 10 mln zło-
tych, dofinansowanie inwestycji wyniosło 4,1 mln, 
pozostałą część finansowaliśmy z własnych środ-
ków i kredytów bankowych. Inwestycja ta podnosi 
poziom technologiczny naszej firmy oraz zamyka 
cały projekt logistyki palet, od produkcji, wynajmu, 
naprawy a na końcu recyklingu. polska jest liczą-
cym się graczem na rynku palet eUR epal, posia-
danie dobrych jakościowo i konkurencyjnych ceno-
wo wsporników wykorzystywanych w ich produkcji, 
oznacza, że stajemy się bardzo konkurencyjni. pro-
dukcja wsporników, które powstają z odpadów, jest 
czynnikiem zmniejszającym zapotrzebowanie na 
drewno przy produkcji palet, więc można postawić 
tezę, że obniżamy popyt na ten surowiec – oszczę-
dzamy około 10 tys. sztuk osiemdziesięciolet-
nich drzew rocznie. produkowane tutaj wsporniki 
sprzedajemy na zewnątrz, w naszej firmie wyko-
rzystujemy ok. 10-15% produkcji – mówi Marek 
parkot prezes ep Serwis.

zALety wSpoRNikÓw:
 » Gotowe do bezpośredniego montażu
 » Wysoka jakość i trwałość
 » Niska wilgotność – oszczędności związane 

z suszeniem palet
 » Odporne na pleśń i szkodniki
 » Spełniają międzynarodowe wymagania ISpM
 » posiadają certyfikat epal
 » Są przyjazne dla środowiska naturalnego

produkowane są dwa rodzaje wsporników, jeden 
o wymiarach 145x100x78mm, drugi ma wymiar 
145x145x78mm, miesięczna produkcja wyno-
si 1 000 000 szt.. Wsporniki posiadają certyfikat 
wydany przez Stowarzyszenie epal oraz atest 
Instytutu technologii Drewna w poznaniu. Naj-
ważniejszym jednak „recenzentem” jakości pro-
dukowanych wsporników są klienci, którzy są za-
dowoleni ze współpracy i profesjonalnej obsługi 
w ep Serwis.

Polska jest liczącym się 
graczem na rynku palet 
eUR ePal, a posiadanie 
dobrych jakościowo 
i konkurencyjnych cenowo 
wsporników oznacza, 
że stajemy się bardzo 
konkurencyjni.
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Plastikowa alternatywa
Rozwój każdego rynku uwarunkowany jest potrze-
bą oraz postępem technicznym i technologicznym, 
unifikacja palety jako opakowania transportowego, 
spowodowała rozwój branży, ugruntowując pozy-
cję palety w przestrzeni gospodarczej. Materiałem, 
który najlepiej w owym czasie nadawał się do wy-
tworzenia palety było drewno, jako najpowszech-
niejszy materiał konstrukcyjny, którego w owym 
czasie nie brakowało. drewno nadal pozostaje 
podstawowym materiałem, z którego powstają 
palety, ponieważ nie ma alternatywnego surowca 
oraz technologii do ich produkcji. 

tak było do czasu pojawienia się na rynku pierw-
szych palet plastikowych, postęp techniczny i roz-
wój technologii stworzył takie możliwości, a rynek 
skwapliwie z tego skorzystał. trudno się temu dzi-
wić, wszak nowe rozwiązania i produkty, które za-
akceptuje rynek, dają początek wielu zmianom na 
rynku rozwijając to co wartościowe i potrzebne. ta-
kie cechy posiada paleta plastikowa, która w niektó-
rych obszarach działań gospodarczych jest wprost 
niezastąpiona, ze względu na bardzo rygorystycz-
ne uregulowania fitosanitarne. tworzywo sztuczne 
jest najlepszym materiałem na wykonanie palety, 
która spełniać będzie bardzo wysokie wymagania 
higieniczne. Udział w rynku palet plastikowych sys-
tematycznie rośnie, szacuje się, że wynosi ok. 10% 
w całym rynku palet będących w obrocie.

Nie tyko właściwości higieniczne są atutem 
przemawiającym za stosowaniem palet 
plastikowych, właściwości tworzywa pozwalają na 
bardzo szeroką różnorodność konstrukcyjną dopa-
sowaną do transportowanych produktów. Obecnie 
technologia pozwala na produkowanie palet o nie-
zwykłych formach z idealną wręcz precyzją, o okre-
ślonych funkcjonalnościach, w każdym wymiarze. 
palety z tworzyw sztucznych stanowią alternaty-
wę dla palet drewnianych, są łatwe w utrzymaniu 
w czystości mogą być wielokrotnie używane nie 
tracąc na jakości i funkcjonalności. produkowane 
w dziesiątkach modeli, z łatwością mogą być 
dopasowane do potrzeb procesów logistycznych. 

technologia produkcji palet plastikowych jest bar-
dzo kapitałochłonna, maszyny i urządzenia do pro-

dukcji są niezwykle kosztowne, do tego dochodzi 
cena surowca, wszystko to sprawia, że cena palety 
plastikowej jest znacznie wyższa niż palety drew-
nianej. jednak, biorąc pod uwagę czas użytkowania 
palety plastikowej, koszty te mogą być porówny-
walne, a nawet korzystne dla palety plastikowej. 
palety plastikowe, przyczyniają się ochrony śro-
dowiska naturalnego, gdyż jak twierdzą znawcy 
przedmiotu, jedna paleta plastikowa to kilka drzew 
więcej zostawionych w lesie. 

polski rynek palet plastikowych, jest wciąż w fazie 
intensywnego rozwoju, oprócz producentów z wie-
loletnimi tradycjami na europejskich rynkach, dzia-
łają polskie firmy, zwiększając swój udział w ro-
snącym rynku. jaki jest rynek palet plastikowych, 
tego dokładnie nikt nie wie, gdyż nie znamy danych, 
które pozwoliłyby na opis i ocenę jego rozwoju. Nie 
ma również badań, które określiłyby potrzeby ryn-
ku, dla tego rodzaju produktów. Rynek rozwijał się 
będzie, ponieważ zapotrzebowanie będzie rosło, 
a możliwości tworzenia dowolnych konstrukcji, 
daje znaczną przewagę nad paletami drewnianymi. 

pRoduceNci pALet pLAStikowycH typu euR

lp. Firma adres Kod pocztowy

1 „1 LoGiSticS” 
ŻuRALSki Włynkówko 20 76-200 Słupsk

2 A2 polska ul. Żeligowskiego 46 90-644 Łódź 

3 BeckeR Sp. z o.o. Droginia 247 32-400 Myślenice

4 Bekuplast polska Sp. 
z o.o.

ul. lutoslawskiego 
18 76-200 Slupsk

5 erg-System Sp. z o.o. ul. Chopina 15 43-170 Łaziska Górne

6 FAcH-pAk ul. artura Grottgera 
16 a 76-200 Słupsk

7 Georg utz Sp. z o.o. ul. Nowowiejska 34 55-080 Katy 
Wrocławskie

8 Hanplast Sp. z o.o. ul. Wł. 
paciorkiewicza 3 85-862 Bydgoszcz

9 JAMiS Jan Misztal ul. jezowska 15 96-200 Rawa 
Mazowiecka

10 pAS-Group s.c. ul. Strażacka 81 43-382 Bielsko-Biała

11 pHu krakmar s.c. ul. płk. Dąbka 10 30-732 Kraków

12 Rotom polska Sp. z o.o. ul. polna 19, 
Komorniki 55-300 Środa Śląska 

13 Schoeller Arca 
Systems Sp. z o.o. ul. elektrownia 16 41-908 Bytom

14 SoeHNeR polska ul. Kanałowa 18/16 60-710 poznań

15 tHt Sp. z o.o. ul. Metalowców 6 58-100 Świdnica
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Wojciech Bytner 
Dyrektor Generalny Georg UTZ Sp. z o.o.

Całkowite koszty palety
czy paleta drewniana jest tańsza w użyciu od palet 
plastikowych? czy długość ich „życia” jest proporcjo-
nalna do ich ceny? te pytania zadaje sobie prawdo-
podobnie wiele osób w wielu firmach, które używają 
palet drewnianych zastanawiając się nad ich wymia-
ną na nowe lub zastąpienie ich paletami z tworzywa 
sztucznego. za tym ostatnim rozwiązaniem przema-
wiać może kilka dość istotnych argumentów, które 
nie są uwzględniane w kalkulowaniu kosztów.

palety plastikowe (przede wszystkim tzw. Higienicz-
ne czyli mające całkowicie zamknięte powierzchnie, 
brak zewnętrznego ożebrowania) dopuszczone są 
do bezpośredniego kontaktu z żywnością, można je 
umyć, wysuszyć i skutecznie wyeliminować ryzyko 
pojawienia się pleśni. Dopuszczenie do obrotu palet 
zanieczyszczonych czy z ogniskami pleśni, skutkuje 
bardzo kosztownymi konsekwencjami. palety uży-
wane w przemyśle spożywczym, w kontakcie z żyw-

Fot.: Log4.pl
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nością, muszą spełniać bardzo rygorystyczne w tym 
względzie wymagania. Zalet palet plastikowych tzw. 
Higienicznych, nie trzeba przytaczać, wystarczy je 
umyć, by spełniały określone wymagania w kontakcie 
z żywnością. palety drewniane, trzeba poddawać do-
datkowym obróbkom termicznym lub chemicznym.

ten kto używa palet drewnianych w magazynie czy 
hali produkcyjnej doskonale wie jak bardzo mogą 
one śmiecić. Odpadające drzazgi, gwoździe czy 
wręcz większe kawałki palet zmuszają do ciągłego 
sprzątania i naprawiania palet. Natomiast dla tych, 
których naprawić już nie można, trzeba wygospo-
darować miejsce składowania. te wszystkie dodat-
kowe czynności związane z utrzymaniem jakości 
palety drewnianej, należy uwzględniać w okresie 
eksploatacji, jak jednak jest, to wiemy. Nikt z użyt-
kowników tak naprawdę, nie prowadzi takiej ewi-
dencji kosztowej, by na bieżąco dokonywać analizy. 

Dochodzą do tego koszty związane z zakłóconą 
pracą przenośnika automatycznego (lub innego 
urządzenia), który może zostać uszkodzony przez 

kawałek palety drewnianej. przy coraz większej 
automatyzacji magazynów i centrów dystrybucji, 
to jest znaczący element kosztów – przestoje linii 
transportowych lub urządzeń. 

No i argument być może najważniejszy. Długość życia 
palety drewnianej i tej z tworzywa sztucznego. trud-
ny do podważenia, bo trwałość palety plastikowej jest 
dość powszechnie znana, natomiast trwałość palety 
drewnianej, jest czasami sztucznie wydłużana.

Doświadczenie pokazuje, że paleta z tworzywa 
„żyje” co najmniej 10 lat. paleta z drewna rzadko 
osiąga bez napraw do 1 roku. Nie wolno zapomnieć 
też o tym, co dzieje się z paletą kiedy nie nadaje się 
ona już do dalszego użytku. paleta plastikowa nie 
staje się bezużytecznym odpadem. W 100% można 
ją użyć (a właściwie powstający z niej regranulat) do 
produkcji nowych palet lub innych wyrobów. Oczy-
wiście w wielu wypadkach potrzeba jeszcze trochę 
czasu aby drewniana paleta zastąpiona została tą 
z tworzywa sztucznego, ale analizą opłacalności 
takiego kroku warto zająć się już dzisiaj. 

Poniższy wykres ilustruje porównanie kosztów używania palety 
drewnianej i z tworzywa. 
1   paleta drewniana, suszona eUR 1200x800 certyfikowana, eksploatowana w warunkach wilgotnych, 

na zewnątrz 
2   paleta drewniana, suszona eUR 1200x800 certyfikowana, eksploatowana w warunkach suchych 
3   paleta 1200x800 wykonana z tworzywa sztucznego

paleta 1 wymaga pierwszych napraw często już 
po pierwszych sześciu miesiącach użytkowania. 
Szczególnie w okresie dużych zmian tempera-
tur w ciągu doby (wilgoć, mróz osłabiają paletę), 
wpływają destrukcyjnie na drewniana konstrukcję. 
Wzrost kosztów eksploatacji palety plastikowej ( 

3) w czasie wynika tylko z założenia, iż paleta bę-
dzie myta po wykonaniu określonej liczby cykli. po 
pierwszym roku koszty używania palety drewnia-
nej (1) wyrównują się ceną zakupu palety z tworzy-
wa sztucznego. po tym okresie koszt zakupu pale-
ty drewnianej nie jest już tak atrakcyjny.
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Roman Malicki 
Rozmawia Andrzej Szymkiewicz

Wielotorowe działania 
na straży jakości palet
z Romanem Malickim prezesem zarządu pkN 
epAL, o pozycji krajowej organizacji w struktu-
rach epAL, działaniach porządkujących rynek 
palet w polsce, a także o nowym produkcie i roz-
wiązaniach jakościowych, rozmawiał Andrzej 
Szymkiewicz.

andrzej Szymkiewicz – Od początku pKN epal był 
nastawiony na zbudowanie silnej pozycji organiza-
cji jako regulatora rynku. Czy to się udało?

Roman Malicki – polski Komitet epal jest człon-
kiem europejskiego stowarzyszenia epal. począt-

Fot.: epAL
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kowo byliśmy przyjmowani z dużą nieufnością, 
ponieważ polska była postrzegana jako źródło złej 
jakości palet, nielegalnych palet, które zalewały 
kraje Unii europejskiej. Musieliśmy pokazać kon-
kretne efekty, z jednej strony dynamikę produkcji 
legalnej a z drugiej pokazać tą szarą strefę i jak 
my z tą szarą strefą walczymy. Małymi kroczkami 
budowaliśmy nasz wizerunek, pokazywaliśmy cią-
głą, systematyczną poprawę jakości i zwiększenie 
ilości produkcji. Zatrudniliśmy agencję detektywi-
styczną, aby ścigać tych 
fałszerzy. po pewnym 
czasie gdy zaufanie do 
nas wzrosło zaczęto nas 
inaczej traktować, wsze-
dłem w skład zarządu 
epal, jako przedstawi-
ciel polskiego Komitetu 
Narodowego epal. Na-
sza produkcja palet sys-
tematycznie wzrastała, 
urośliśmy tak bardzo, że 
jesteśmy drugą potęgą 
w europie po Niemczech, 
mogliśmy więc zacząć 
domagać się pewnych 
rozwiązań dla nas. Dzi-
siaj jest taka sytuacja, 
że my i Niemcy mamy 
76% całego wolumenu 
produkcji palet w epal, 
Niemcy mają 44%, polska 
32%. W tej chwili epal jest w reorganizacji, polska 
i Niemcy wzięliśmy odpowiedzialność za tę organi-
zację, chcemy ją troszeczkę zreformować, dostoso-
wać do dzisiejszych czasów.

Czy można powiedzieć, że osiągnęliście pozycję 
taką, jaką zamierzaliście?

RM: Czynnie uczestniczymy w życiu tej organizacji, 
mamy przedstawiciela w Zarządzie, w komisji ds. 
odwołań, wiadomo że musi być jakaś organizacja 
odwoławcza. We wszystkich zespołach roboczych, 
które są w epal, harmonizacji opłat, ds. technicz-
nych, ds. serwisu technicznego. polska czynnie 
uczestniczy i zawsze ma przedstawicieli, biorących 
udział w konferencjach czy spotkaniach, w zasa-
dzie nic w epal się nie dzieje bez naszej opinii.

Nie czuje pan obaw, że polska zdominuje epal?

RM: Są takie głosy. My nie chcemy dominować, ale 
chcemy współuczestniczyć i mieć należne miejsce 
w związku z tym co robimy. Są takie obawy mniej-
szych krajów, mówimy, że chcemy współuczest-
niczyć i odpowiadać za to co się dzieje w epal, 

natomiast nie pomniejszamy roli małych krajów. 
Chcielibyśmy zaszczepić tę ideę z naszej organi-
zacji, że w sprawach ważnych takich jak zmiana 
statutu, wybór zarządu, odwołanie, powołanie, 
musi być kwalifikowana większość głosów, ale 
z drugiej strony zgodę musi wyrazić 60% wolume-
nu produkcyjnego. tak, jak jest w Unii, że każdy 
ma tyle głosów ile ma mieszkańców, my staramy 
się tą ideę w epal’u zaszczepić. Nie wiem w jakim 
stopniu się to uda, ale chcielibyśmy chociaż zro-

bić tak, żeby kraje które są 
największe, miały przynaj-
mniej prawo weta w nie-
których sprawach.

to jest realny wpływ na to, 
co reprezentujecie, te 17 mln 
wyprodukowanych palet.

RM: Dokładnie, skoro dajemy 
taką wielkość wolumenu, to 
też chcemy mieć prawo de-
cydować. Największe inwe-
stycje w segmencie to wła-
śnie w polsce i w Niemczech 
powstały. Nasze firmy za-
inwestowały ogromne pie-
niądze, tam są najnowocze-
śniejsze maszyny, suszarnie 
i nie mogą o ich losie decy-
dować jakieś tam małe firmy 
garażowe.

Wiele się zmienia na lepsze, ale nie jest wcale do-
brze, gdzie jest to największe zło?

RM: Największe zło w polsce jest w braku uregu-
lowań prawnych, jeżeli chodzi o odpady opakowa-
niowe. Dzisiaj firma, z palety które nie nadają się 
do dalszej eksploatacji z uwagi na to, że są na tyle 
zniszczone że ich naprawa nie jest ekonomicznie 
uzasadniona, mówi, że ja sobie sprzedam te pale-
ty panu Zdzichowi po 7 zł i jeszcze na tym zarobię. 
pan Zdzichu sobie w gminie załatwił, że on robi re-
cycling, ma przyznane przez wójta i wystawia do-
kument R9. Wyjaśniamy, że te palety po odkurze-
niu i reanimacji wracają do Was ale po 21 – 25 zł.

W polsce z opłat produktowych zbiera się 50 mln zł. 
eksperci z BCC stwierdzili, że powinno się zbierać 
minimum 2 mld złotych. Byłem w COBRO kilka lata 
wstecz na szkoleniu, gdzie słyszałem jak powinno 
się to odbywać, ustawa podobno ma wejść w życie 
od stycznia 2013 roku. tak jak powstała definicja 
drewna pełnowartościowego, tak teraz powstaje 
w polsce definicja recyclingu, co to jest recycling, co 
to jest odzysk, zaczyna się to porządkować.

Początkowo byliśmy 
przyjmowani z dużą 
nieufnością, ponieważ 
Polska była postrzegana 
jako źródło złej jakości 
palet, nielegalnych palet, 
które zalewały kraje Unii 
europejskiej.
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epal tez chce to unormować?

RM: tak, jako epal też się zastanawiamy, w jaki 
sposób zachęcać i refundować, żeby palety które już 
się nie nadają do naprawy wycofać z obiegu. taka 
paleta wycofana z obiegu waży ok. 25 kg i za taką 
paletę można odzyskać w tych opłatach produkto-
wych ok. 4 – 6 zł. Natomiast ten, który by to kupił 
jako „zrembkę do utylizacji” zapłaciłby 6,4 zł, mamy 
11 zł do tego jakieś preferencyjne ulgi w opłatach ze 
strony epal i nikomu już się nie opłaca kombinować, 
wszyscy są zadowoleni. Wobec braku uregulowań 
prawnych, teraz opłaca się zwozić złom paletowy 
ze Szwecji i Norwegii, tam jeszcze zapłacą żeby to 
zabrać, a tu w polsce jest 
po reanimacji sprzedawany 
jako paleta eUR po napra-
wie, to są duże biznesy.

Ile palet wyprodukują 
w tym roku, licencjonowa-
ni producenci?

RM: Szacuję że wyprodu-
kujemy ok. 18 mln szt. pa-
let eUR. jako jedyny kraj 
jesteśmy na plusie, nie-
dużym bo jest to 1,5%, ale 
jednak plusie, w ubiegłym 
roku też byliśmy. General-
nie spadek jest wszędzie 
i statystyki są na czerwo-
no, a nasze dane pokazu-
jemy na zielono.

paleta eURO 6, bo jest już 
od roku o niej głośno. Odniesie sukces?

RM: Myślę, że odniesie sukces, bo ta paleta jest kie-
rowana przede wszystkim do sieci hipermarketów, 
gdzie się obraca taką paletą. Na początku próbo-
waliśmy oprzeć konstrukcję na klocku drewnianym, 
ale szybko się okazało to błędem. Zastąpiliśmy ten 
klocek elementem metalowym, na potrzeby badań 
wykonanych zostało 1000 palet, wykonaliśmy ba-
dania w polsce i wszystko okazało się ok. Kolej-
ne badania zrobiliśmy w Niemczech i okazało się 
że musimy zmienić trochę konstrukcję. Sądzę, że 
ta paleta wejdzie zaraz na początku 2013 roku do 
obiegu.

to jest polska konstrukcja i w polsce będą produ-
kowane?

RM: to jest konstrukcja epal, w której my jako pol-
ska czynnie uczestniczymy mając swojego przed-
stawiciela p. andrzeja Szantykę, który jest tam jako 

doradca techniczny, uczestniczy w testach i tych 
wszystkich badaniach. Oczywiście jest do tego 
włączony polski Instytut technologii Drewna, oraz 
Niemiecki Instytut. Musimy mieć pełną ofertę dla 
klienta, jak oferujemy paletę 800x1200 to też musi-
my zaoferować pół– paletę. paleta eURO 6 produ-
kowana będzie we wszystkich krajach i oferowana 
na lokalnych rynkach.

jakie jeszcze nowości przygotowuje epal?

RM: jesteśmy też daleko z system RFID, ma być 
ukończony w przyszłym roku. RFID, to będzie taka 
metryczka palety. Łatwiej będzie kontrolować 

przepływ tych palet. Oczy-
wiście, że znajdą się spe-
ce, którzy podrobią jak np. 
klamry.

a proszę mi powiedzieć, 
czy państwo pomagacie 
swoim członkom tym, któ-
rzy chcą wprowadzać takie 
usługi jak logistyka palet? 
Czy epal w jakiś sposób 
pomaga, wspiera czy ma 
jakiś program do wspiera-
nia firm?

RM: Była kiedyś taka idea, 
stworzenia takiej organi-
zacji, która zaspokoiłaby 
potrzebę każdego klien-
ta, jako jedna organizacja, 
w każdym miejscu, o każ-
dej porze itd. Mamy sieć 

naszych członków, którą można wykorzystać by 
szybko reagować, gdzie jedna firma przyjmuje, na-
stępnej przekazuje itd. jednak ze względu na struk-
turę własności naszych członków, trudno było się 
porozumieć i dlatego zbudowanie takich struktur 
jest bardzo trudne. epal przymierza się do pewnej 
koncepcji globalnego serwisu technicznego.

epal prowadzi bardzo intensywne szkolenia, po-
magają w waszej misji legalnego obrotu paletami?

RM: te szkolenia pokazały, że jednak ludzie stawia-
ją większą wagę na wiarygodność firmy, jej spraw-
dzenie, jak działa, bardzo często nawet jadą do 
firmy, popatrzeć jak to robią, chcą mieć gwarancję. 
przeszkoliliśmy w latach 2008– 2012 ponad 3700 
osób, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, bo dają 
wymierne efekty, gdyż świadomy jakości klient, 
podróbek nie przyjmie. Dlatego na tym polu, dzia-
łamy wielotorowo, oprócz szkoleń, detektywi i inne 
działania prewencyjne.

Myślę, że 
paleta eURO 6 odniesie 

sukces, bo kierowana 
jest przede wszystkim 

do sieci hipermarketów. 
Produkowana będzie 

we wszystkich krajach 
i oferowana na rynkach 

lokalnych.
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proceder podrabiania palet wciąż aktualny, jak pan 
ocenia, do jakiego poziomu jest to bezpieczne dla 
działalności firm zrzeszonych w epal?

RM: Wyeliminować się tego nie da. Uważam, że ten 
margines jeżeli chodzi o nasze palety, jest mniejszy 
niż 20%. Cieszmy się jednak z tego że mamy 20%, 
jeszcze w latach 90– tych, gdzie polska była po-
strzegana, jako zagłębie nielegalnej produkcji, wte-
dy to było 15% legalnego handlu. Na pewno nie da 
się tego wyeliminować całkowicie, będziemy zado-
woleni z każdej zmiany na lepsze. Gdybyśmy zeszli 
poniżej 15 % to byłoby to bardziej bezpieczne.

W pKN epal, było walne zgromadzenie co przyniosło?

RM: tak, mieliśmy walne zgromadzenie w Kazi-
mierzu nad Wisłą – pięknej miejscowości. to wal-
ne zgromadzenie dało mandat zarządowi do dal-
szych działań, przede wszystkim porządkowanie 
rynku. Chcę powiedzieć że my nie tylko porząd-
kujemy rynek w szarej strefie, ale również bardzo 

rygorystycznie dyscyplinujemy naszych członków. 
proszę zobaczyć ile jest firm wykluczonych, są 
bardzo wysokie kary za przekroczenie regulami-
nu technicznego. Firma dostaje od nas taki kredyt 
zaufania, tzw. drugi poziom, ma klamry i sama so-
bie tą jakość potwierdza, inspektor bez zapowiedzi 
kilka razy w miesiącu dokonuje audytów. Kontrole 
wyrywkowe, jeżeli my stwierdzimy nieprawidło-
wości, to taka firma musi się liczyć z konsekwen-
cjami do wykluczenia włącznie. Kary finansowe są 
od 1000 do kilkudziesięciu tysięcy euro, najwyższa 
kara jaką firma zapłaciła to 40 tysięcy euro. to nie 
dotyczy tylko polski, w Niemczech są również bar-
dzo wysokie kary. Następne walne zgromadzenie 
planujemy w Ciechocinku i chcemy to połączyć 
razem z dniem palety. Dni palety organizujemy 
co dwa lata i chcemy aby to było w jednym miej-
scu. Wybraliśmy Ciechocinek, jest dobry dojazd 
ze wszystkich stron, w środku polski, atrakcyjne 
miasto i tak chcemy to zrobić.

Dziękuję za rozmowę.

Szacuję, że w tym roku 
wyprodukujemy ok. 18 
mln palet. Jako jedyny kraj 
jesteśmy na plusie.

Fot.: epAL
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Piotr Pawlak 
Polski Komitet Narodowy EPAL

Obiektywne szkolenia 
z gospodarki paletowej
Szkolenia ze standardu palet euR prowadzone są przez polski komitet Narodowy epAL od ponad czte-
rech lat. przełom nastąpił jesienią 2007 roku wraz ze zmianą ustawy prawo własności przemysłowej, 
a w szczególności art. 305, który od tego momentu określał, że karalne jest nie tylko wprowadzanie do 
obrotu palet z podrobionymi znakami towarowymi, ale także obrót takimi paletami. pojawiło się wów-
czas wiele niepewności i obaw ze strony użytkowników palet euR o jakość, a przede wszystkim ich 
legalność i związane z tym konsekwencje wynikające z wspomnianego art. 305. wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom rynku pkN epAL rozpoczął szkolenia mające na celu zapoznanie użytkowników z wie-
dzą konieczną do prawidłowej oceny palet euR. czy na każdej palecie musi być gwóźdź naprawczy? Jak 
rozpoznać paletę podrobioną i jak dalej z nią postępować? Na co zwracać uwagę przy zakupie i wymia-
nie palet? co jest przyczyną pojawiania się pleśni na palecie? to tylko niektóre z tematów poruszanych 
na szkoleniach.

Szkolenia kierowane są przede wszystkim do osób, 
które na co dzień dokonują obrotu paletami (przyj-
mowanie i wydawanie towaru, transport i składo-
wanie palet), ale także do osób odpowiadających za 
gospodarkę paletową, zakupy palet czy logistykę. 

Dotychczas przeprowadziliśmy ponad 100 szkoleń, 
w których łącznie uczestniczyło ponad 2000 osób. 
Odbiorcami były głównie firmy z branży FMCG: 
producenci dóbr, sieci handlowe, ale także branży 
budowlanej, firmy spedycyjne i logistyczne. paleto-

Fot.: Log4.pl
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we. jak pokazała rzeczywistość nie wystarczy tylko 
umieścić w magazynie plakat z kryteriami i liczyć 
na poprawę jakości palet. Najważniejsze jest odpo-
wiednie przekazanie wiedzy, wyjaśnienie wszelkich 
wątpliwości i późniejsze zastosowanie uzyskanych 
informacji w praktyce. W większości firm dopiero 
po naszym szkoleniu uświadomiono sobie skalę 
problemu obrotu paletowego i poczynione działa-
nia przyczyniły się do ograniczenia kosztów gospo-
darki paletowej, np. udział palet niezgodnych z nor-
mami do ogólnej liczby palet spadł z kilkudziesięciu 
do kilku procent. 

Znacznie zmniejszyła się także liczba odpisywa-
nych przez kontrahentów palet, jako tzw. „nie eUR”.

Szkolenia prowadzone przez pKN epal przypomi-
nają bardziej formę warsztatów, gdyż nastawione 
są na aktywny udział uczestników i podzielone na 
część teoretyczną i praktyczną. Nie jest więc to tyl-
ko „suchy” wykład. Cechuje je duża elastyczność - 
odbywają się one w formie zamkniętej bezpośred-

nio u klienta. takie podejście ogranicza do minimum 
przestoje w funkcjonowaniu firmy, gdyż pracowni-
cy uczestniczący w szkoleniu nie muszą być odde-
legowywani na cały dzień. Staramy się również do-
stosowywać godzinowo do systemu pracy w danej 
firmie ustalając szkolenie np. na przełomie zmian, 
czy w godzinach najmniejszego natężenia ruchu 
w zakładzie. planując szkolenie w firmie należy 
przeznaczyć na nie około 2-3 godzin. Głównie za-
leży to od tego, które tematy lub problemy wyma-
gają szerszego omówienia, można np. więcej czasu 
poświęcić identyfikacji palet. Każdy z uczestników 
otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający odby-
cie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Od tego roku pKN epal dodatkowo wprowadził do 
oferty audyty palet eUR. podobnie jak szkolenia, 

audyty także przeprowadzane są na terenie danej 
firmy i dzięki nim klient ma możliwość upewnić się 
co do jakości posiadanych palet eUR, jak również 
zweryfikować swoich dostawców palet, czy to no-
wych, czy używanych. Kontrola palet jest wyko-
nywana z zastosowaniem tych samych procedur, 
które obowiązują firmę kontrolną Bureau Veritas.

Na rynku można spotkać również inne oferty szko-
leń dotyczących palet eUR. jednak nierzadkim przy-
padkiem jest przeprowadzanie ich przez dostaw-
ców palet, gdzie celowo pomijane są „niewygodne” 
kwestie przy sprzedaży palet, a z drugiej strony za-
ostrza się kryteria przy odkupie niewymienialnych 
palet od użytkownika, przez co dochodziło do sytu-
acji wyprzedawania dobrych palet eUR w cenie pa-
let jednorazowych. Dlatego, aby nie mieć wątpliwo-
ści co do obiektywizmu szkolenia, najlepiej zwrócić 
się o nie do „źródła”. tylko program szkolenia pKN 
epal zapewnia zgodność z aktualnymi normami 
UIC, regulaminami epal i innymi przepisami doty-
czącymi obrotu paletowego.

Szkolenia prowadzone 
przez PKN ePal 
przypominają bardziej 
formę warsztatów, gdyż 
nastawione są na aktywny 
udział uczestników.

Fot.: Log4.pl
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Marek Parkot 
Prezes Zarządu 

EP Serwis

Z dokładnością do 
kilku godzin
w ep Serwis, biorąc pod uwagę problemy z paletami w procesach logistycznych, wybraliśmy innowacyjny 
wariant realizacji usług paletowych opartych o licencjonowane palety euR . Na bazie palety euR propo-
nujemy usługę wynajmu palet pod nazwą „SeRwiS pALet – pooL pALetowy ep SeRwiS”. w tej chwili 
jest to w polsce realnie jedyna dostępna na rynku alternatywa w stosunku do zamkniętego poolu pale-
towego. palety euro tworzą otwarty pool paletowy i tym samym nie ma możliwości zmonopolizowania 
tego poolu. w przypadku otwartego poolu paletowego opartego o palety euR bardzo łatwo jest wejść do 
niego jak i wyjść. istotną kwestią jest to, że ep SeRwiS proponuje odkup aktualnego poolu paletowego 
klienta, w przypadku rozwiązania umowy możliwa jest również odsprzedaż palet klientowi – co nie ruj-
nuje Jego gospodarki paletowej. 
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W ciągu czterech lat świadczenia przez ep Serwis 
tej usługi, żaden nasz klient z niej nie zrezygnował!

Korzyści z systemu wynajmu mają oprócz Klien-
ta, firmy logistyczne i handel, w tym zwłaszcza 
sieci handlowe, poprzez eliminowanie zatrzyma-
nia procesów logistycznych z powodu złej jakości 
palet i przyspieszenia procesów wydawania palet 
na rampach. Na rynku wynajmu palet opartych na 
otwartych poolach paletowych eUR epal w polsce 

praktycznie nie posiadamy konkurencji, tworzy-
my więc na rynku nowe standardy. W przeszłości 
były próby zorganizowania takiej usługi, ale zostały 
zaniechane. Oczywiście nie znamy zamiarów kon-
kurencji ale nie obawiamy się jej, ponieważ na tym 
rynku jest miejsce dla wielu firm, a źródłem rozwo-
ju rynku jak wiadomo jest zawsze konkurencja. 

ep Serwis sp. z o.o. ma swoją siedzibę w Łuczyno-
wie, gdzie zatrudnia około 180 osób. Dysponujemy 

Fot.: Log4.pl
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co wyRÓŻNiA FiRMę ep SeRwiS NA tLe 
iNNycH opeRAtoRÓw pALetowycH:

jest to pool otwarty z którego łatwo można wyjść np. do  po-
olu własnych palet eUR

jest to rozwiązanie antymonopolistyczne w stosunku do po-
olu zamkniętego

polski kapitał firmy

Do obiegu wprowadzamy palety tylko oryginalne, najwyż-
szej jakości, zgodne z Normą UIC oraz Kartą eCR (na indy-
widualne potrzeby klienta do obiegu możemy każdorazowo 
wprowadzić palety nowe epal). System wynajmu oparty jest 
na standardowych paletach epal, palety nie są oznakowane,  
dlatego też nie trzeba dokonywać podziału produkcji na róż-
ne opakowania drewniane co jest czasochłonne 

Oferujemy możliwość odkupu poolu paletowego od klienta

Oferujemy swoim klientom możliwość przeprowadzenia 
specjalistycznych szkoleń zewnętrznych w zakresie gospo-
darki paletowej
posiadamy wszystkie niezbędne licencje i pozwolenia potrzeb-
ne do świadczenia usług związanych z obrotem paletowym
Zatrudniamy pracowników w terenie całej polski, którzy są 
do dyspozycji naszych klientów i posiadamy  punkty serwi-
sowe na terenie całego kraju
posiadamy Zintegrowany System Zarządzania pN-eN ISO 
9001:2001, pN-eN ISO 14001:2005

Dysponujemy oprogramowaniem klasy MRp, które pomaga 
nam w zarządzaniu poolem paletowym 

Współpracujemy z wieloma operatorami logistycznymi

posiadamy doświadczenie w prowadzeniu współpracy z sie-
ciami handlowymi

Oferujemy usługę wynajmu w cenie od 4,00 zł do 11 zł. 

Idea systemu wynajmu palet – „wyślij paletę i zapomnij”

wieloma punktami serwisowymi na terenie całej 
polski , oraz zakładem produkcyjnym – nie jeste-
śmy więc tylko bankiem palet. Działalność nasza 
była wielokrotnie nagradzana „GaZelą BIZNeSU” 
oraz otrzymaliśmy tytuł „przedsiębiorstwo Fair 
play”. Skoncentrowaliśmy się na systemie wynaj-
mu palet, naprawie i recyklingu. Zbudowaliśmy 
zakład, który pozwolił na wykorzystanie zużytych 
palet do produkcji wsporników paletowych. Dzięki 
wykorzystaniu surowców odpadowych chronimy 
przed wycięciem lasy i ograniczamy wzrost wysy-
pisk śmieci. Nasz produkt jest bezpieczny dla ludzi 
i przyjazny dla środowiska naturalnego – zalety te 
doceniła Unia europejska dofinansowując ten pro-
jekt w ramach programu Operacyjnego Innowacyj-
na Gospodarka.

Misja firmy jest prosta a zarazem bardzo ambitna: 
„Chcemy być czołową firmą świadczącą komplek-
sowe usługi serwisowania palet – działającą wedle 
dewizy „ZaWSZe Na CZaS”.

SySteM wyNAJMu pALet

aby zobaczyć jak funkcjonuje pool paletowy ep Ser-
wis wystarczy prześledzić cykl życia jednej palety.

paleta wyprodukowana w Kozienicach do końca 
pozostanie własnością firmy ep Serwis. pewne-
go dnia wynajmie ją producent np. wody mine-
ralnej z którym ep Serwis zawiera umowę najmu. 
Firma transportowa dostarcza paletę w imieniu 
ep Serwis do producenta... Nie ma problemu 
zbędnych zapasów, czy nieterminowych dostaw, 
bo wynajęte palety docierają zawsze na czas! 

Misja firmy jest prosta 
a zarazem bardzo ambitna: 
„Chcemy być czołową firmą 

świadczącą kompleksowe 
usługi serwisowania palet 
– działającą wedle dewizy 

„ZaWSZe Na CZaS”.
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producent od razu ładuje towar na wynajętą pa-
letę i wiezie go do swych kontrahentów – dużych 
i małych. Zbiór wynajętych przez niego palet 
ulega rozproszeniu. Kiedy towar zostaje sprze-
dany po „uwolnioną” paletę w imieniu ep serwis 
przyjeżdża firma transportowa. paleta jedzie do 
najbliższego punktu dystrybucyjnego. Można 
zapomnieć o „pustych przebiegach”, czy o bez-
czynnym „leżakowaniu” w magazynie. Wynajęta 
paleta musi stale pracować, czyli być stale zaję-
ta... W punkcie dystrybucyjnym palety podlegają 
selekcji na „dobre”, „uszkodzone” i „zniszczone”. 
Nasza paleta jako „dobra” pozostaje w poolu pa-
letowym klienta i wróci do niego na każde żąda-
nie i „zawsze na czas”. palety „uszkodzone” jadą 
do Kozienic. tam są naprawiane w centralnym 
zakładzie ep Serwis i wracają z powrotem do 
producenta wody.

Zgodnie z normami unijnymi co najmniej 50 % no-
wych opakowań musi być poddane recyklingowi 
drewnianych 15 %, a 58,5 % odzyskowi. ep Serwis 

utylizuje zniszczone palety a z odzyskanego drewna 
produkuje prefabrykaty do produkcji nowych palet. 

Wynajem palet, selekcja, odbiór, naprawa muszą 
być realizowane z dokładnością do 8-12 godzin 
inaczej cały łańcuch logistyczny zawodzi i tak 
działamy, oczywiście korzystając z usług naszych 
partnerów np. firm spedycyjnych, obecnie odbie-
ramy palety z ponad 1000 miejsc w polsce. Celem 
naszej firmy jest kompleksowa obsługa klientów 
w zakresie gospodarki paletowej obejmująca na-
prawę palet, dostawę nośników również w syste-
mie wynajmu, gdzie ep Serwis jest właścicielem 
palet, odkup nadwyżek lub zbędnych asortymen-
tów, recykling zużytych opakowań drewnianych 
i produkcję z nich elementów do palet. Klienci ep 
Serwis nie będą zamrażać swoich pieniędzy kupu-
jąc palety… Nie będą martwić się o transport, nie 
muszą zajmować się selekcjonowaniem i maga-
zynowaniem palet. Nie grozi im nadmiar ani nie-
dobór palet dobrej jakości. Wynajęte palety będą 
docierać do nich zawsze na czas!!!

Klienci eP Serwis nie będą 
zamrażać swoich pieniędzy 
kupując palety… Nie będą 
martwić się o transport, 
nie muszą zajmować 
się selekcjonowaniem 
i magazynowaniem palet.

Fot.: Log4.pl
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EPAL zleca Bureau 
Veritas kontrolę jakości 
na całym świecie

Stowarzyszenie european pallet Association e.V. 
(epAL) z siedzibą w dusseldorfie nastawia się na 
dalszy rozwój i zleca, z dniem 1 stycznia 2013, kon-
trolę jakości nośników ładunków epAL/euR na 
całym świecie niezależnej i notyfikowanej jedno-
stce inspekcyjnej Bureau Veritas. od początku roku 
2013, Bureau Veritas odpowiedzialne jest nie tylko 
za przeprowadzenie niezapowiedzianych kontro-
li w licencjonowanych zakładach produkcyjnych 
epAL. Naszym zadaniem jest również stały roz-
wój obecnych standardów jakościowych dotyczą-
cych bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.

W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku w za-
kładach epal wyprodukowano już 50 mln palet 
i przeprowadzono 18,4 mln napraw - a tendencja 
ta jest nadal rosnąca. Wraz z nowym ukierunkowa-
niem swojej strategii epal stawia czoła rozwojowi 
i rosnącym wymaganiom rynku.

„Chcemy w dalszym ciągu podnosić poziom jako-
ści naszych produktów i położyć jeszcze większy 
nacisk na aspekt zrównoważonego rozwoju - tego 

oczekują od nas liczni użytkownicy nośników ła-
dunków epal/eUR” oświadczyli Robert Hollinger, 
prezes i Martin leibrandt, CeO epal. „W firmie Bu-
reau Veritas znaleźliśmy partnera, który w sposób 
długotrwały i zrównoważony będzie nas wspie-
rał w optymalizacji naszej działalności i który jest 
w stanie udoskonalić nasz system zapewnienia ja-
kości własnymi, autorskimi pomysłami”.

„Zdajemy sobie sprawę z kluczowego znaczenia ja-
kości dla nośników ładunków epal/eUR. Zaanga-
żowanie organizacji epal w zrównoważony rozwój 
przekłada się w efekcie na bezpieczeństwo dostaw 
do większości sektorów gospodarczych. Bazując na 
wieloletniej tradycji, uznaniu międzynarodowych 
organizacji akredytacyjnych oraz notyfikacyjnych 
a przede wszystkim – na doświadczeniu zawodo-
wym oraz wiedzy i kompetencjach naszych pracow-
ników możemy zapewnić oczekiwaną najwyższą ja-
kość kontroli palet epal. lokalny zespół inspektorski 
w polsce wspierany jest wiedzą kolegów z zagranicy, 
a nasze usługi - realizowane zgodnie z certyfikowa-
nym systemem zarządzania ISO 9001” - oświadczył 
artur Sroka, prezes Bureau Veritas polska Sp. z o.o.

Założona w 1828 roku Grupa Bureau Veritas jest 
międzynarodowym liderem, specjalizującym się 
w usługach zarządzania jakością, bezpieczeń-
stwem, ochroną środowiska, odpowiedzialnością 
społeczną oraz inżynierii przemysłowej i budowla-
nej. Grupa, działająca w 140 krajach i zatrudniająca 
ponad 58 000 pracowników, aktywnie uczestniczy 
w tworzeniu standardów jakości na świecie.

początek działalności Bureau Veritas w polsce miał 
miejsce w 1958. kiedy otworzono przedstawiciel-
stwo międzynarodowej organizacji Bureau Veritas 
S.a, przekształcone później w Bureau Veritas polska 
Sp. z o.o. Firma, aktualnie z siedzibą w Warszawie, 
działa poprzez biura zlokalizowane w 7 miastach 
polski.  Więcej informacji: www.bureauveritas.pl.

Artur Sroka

Fot.: Bureau Veritas
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Redakcja 
Fot.: Log4.pl

Złożone usługi 
paletowych zbiorów 
Logistyka palet to bardzo złożone działania, wy-
korzystujące zintegrowane systemy zarządzania 
oraz produkcji, operator stosując te narzędzia, 
gwarantuje  klientom elastyczność i niezawod-
ność w dostawach palet. System zarządzania logi-
styką obejmuje cztery podstawowe obszary - za-
opatrzenie, planowanie produkcji, magazynowanie  
i transport. operacje w tych obszarach pozwalają 
klientom skupić się na podstawowej działalności 
oraz obniżyć koszty obsługi opakowań zwrotnych. 
Logistyka gwarantuje klientom, że palety zgodne 
ze specyfikacją zostaną dostarczone we właści-
wym czasie, w wymaganej ilości, w każde miejsce 
w polsce i w europie. 

Klienci korzystający z tej usługi najbardziej cenią 
sobie elastyczność dostaw i jakość produktów, 
oraz możliwośc skorzystania z dodatkowych usług 

magazynowania palet oraz utrzymywania stanów 
na wymaganym poziomie. Usługi te umożliwiają 
Klientom realizację dostaw w systemie just-in-ti-
me, zapewniając ciągłość procesów zaopatrzenia 
w półprodukty i komponenty do produkcji czy zbytu 
gotowych towarów. Usługa logistyki palet jest co-
raz bardziej doceniana przez klientów, którzy coraz 
częściej z niej korzystają, to zdecydowanie dedyko-
wana usługa dla sieci handlowych i dystrybutorów. 
W praktyce następuje ciągłe doskonalenie narzędzi 
systemowych, co powoduje minimalizację błędów 
w dostawach, a tym samym jeszcze bardziej pod-
nosi efektywność logistyki palet.

Sieci handlowe w ostatnich kilku latach rozwija-
ją się bardzo dynamicznie,  opanowując  coraz to 
nowe obszary i sektory handlu. Sieci z wieloma 
punktami sprzedaży rozrzuconymi po terenie kra-
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ju, są naturalnymi beneficjentami usług logistyki 
palet. Z każdym rokiem rośnie liczba firm współ-
pracujących z sieciami, tym samym wzrasta zapo-
trzebowanie na profesjonalną obsługę dostawców 
opakowań transportowych i palet.  

pierwsze szacunkowe dane podane przez GUS, za 
2012 rok, nie napawają optymizmem wszystkie 
wskaźniki oprócz jednego, w odniesieniu do 2011 
roku są na minusie, wyraźnie gospodarka zwolni-
ła. jedyny wskaźnik dotyczący handlu i naprawy 
pojazdów samochodowych (nomenklatura GUS) 
wzrósł o 3,3 punktu procentowego w stosunku do 
2011 roku, należy więc przypuszczać że handel ma 
się dobrze. 

Kłóci się to z informacją o liczbie upadłości przed-
siębiorstw (bo nie sklepów – tych było zdecydowa-
nie więcej) zajmujących się handlem detalicznym, 
według której,  wzrosła w ciągu roku o 40%. W ra-
porcie „polska w 2012 roku znalazła się na podium 
europejskich upadłości z wynikiem 941 firm” Grze-
gorz Hylewicz, Dyrektor Windykacji w euler Her-
mes Collections, spółce Grupy allianz,  stwierdza:  

„problemy mają i mieć będą firmy dystrybucyjne 
– nawet te duże, notowane na rynku publicznym. 
Kryzys finansowy – ograniczenie zaangażowania 
banków w finansowanie hurtowników jest w tym 
przypadku nie przyczyną, ale następstwem prze-
grupowania na rynku dóbr konsumenckich. W coraz 
większym stopniu dzieli się on z jednej strony mię-
dzy sieci dyskontów i supermarketów, a z drugiej 
pomiędzy grupę największych hurtowników i ich 
afiliowane sieci handlowe. pomiędzy tymi dwoma 
grupami jest coraz mniej miejsca dla innych pod-
miotów… Widząc to banki, będące ponadto świad-
kiem ogólnie dramatycznie niskiej rentowności 
w hurcie ograniczają jego finansowanie, nie tylko 
dystrybucji wspomnianych art. konsumenckich, ale 
także np. art. budowlanych czy elektrycznych.

Cały handel i sieci handlowe czeka więc bardzo 
trudny rok, chociaż miniony nie był łatwy, handel 
i wszystkie usługi z nim związane zależne są od po-
pytu, który różnicuje rozwój poszczególnych branż 
i gałęzi gospodarczych. jak w tej układance radziły 
sobie firmy świadczące usługi logistyki palet, któ-
rych klientami są sieci handlowe i ich dostawcy.

Tabela lOgisTyki PaleT

lp. Nazwa firmy

Pool 
paletowy, 
wynajem, 
logistyka

Rodzaj palety
liczba 

klientów
Ilość palet 
w obrocie

1 cHep poLSkA 
sp. z o.o.

pool 
paletowy, 
wynajem 

palet

•	 Drewniana paleta typu eUR 
1200x 800 (kolor niebieski)

•	 Drewniana paleta angielska 
1200x1000 (kolor niebieski)

•	 półpaleta metalowo-
drewniana typu DHp 800x600 
(kolor niebieski)

•	 plastikowa paleta 
wystawowa 600x400 (kolor 
niebieski)

polska:  
600 

 
Świat: 

 300 tyś.

Świat: 
300 mln. 

2 ep Serwis S.A. pool 
paletowy, 
wynajem 

palet, 
logistyka

palety eUR epal 50 200 tyś.

3 pw padewscy 
sp. j.

pool 
paletowy, 
wynajem, 
logistyka

•	 palety Dusseldorf

•	 palety eUR epal

•	 palety 1200 x 1000

•	 palety 1080 ex 1200

•	 palety przemysłowe

11 1,4 mln
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tabela na sąsiedniej stronie przedstawia dane uzyskane poprzez wypełnienie ankiety, która rozesłana 
została do firm, które na swych stronach internetowych podają, że takie usługi świadczą.

Zapytaliśmy również firmy działające na rynku paletowym o miniony 2012 rok oraz o perspektywy rozpo-
czynającego się 2013 roku. pytanie jakie zadaliśmy było następujące: 

Jaki był dla f irmy 2012 rok, jakie priorytety zaplanowano 
na ten rok? Komentarze publikujemy w kolejności 
alfabetycznej f irm. 

Wysokie wyniki satysfakcji
Rok 2012 to kolejny rok pełen wyzwań oraz zmian w firmie CHep – wynikających przede wszystkim z dy-
namicznego rozwoju naszej organizacji oraz sytuacji gospodarczej na rynku polskim. Ostatnie 12 miesię-
cy z pewnością zaliczymy do udanych. Coraz więcej firm przekonuje się do outsourcingu palet, jako eko-
nomicznego rozwiązania w łańcuchu dostaw. Dzięki konkurencyjnej ofercie poszerzyliśmy grono naszych 
klientów o ponad 100 przedsiębiorstw. Krokiem milowym stało się sfinalizowanie kontraktów z takimi 
firmami jak Żywiec Zdrój czy procter&Gamble. Konsekwentnie prowadzimy strategię rozwoju – zarówno 
na poziomie lokalnym jak i regionalnym. W 2012 weszliśmy w nowe sektory takie jak sektor budowlany. 

polski odział CHep uczestniczył też w rozbudowywaniu sieci CHep i włączaniu nowych rynków geogra-
ficznych takich jak kraje Bałtyckie (litwa, Łotwa i estonia) i Bałkany – Serbia, Chorwacja, Bułgaria oraz 
Rumunia. Dzięki temu oferta CHep stała się bardziej atrakcyjna dla wielu firm prowadzących wymianę 
handlową z innymi krajami europejskimi. 

Ogromnym sukcesem naszego zespołu stały się bardzo wysokie wyniki satysfakcji naszych klientów – 
polski oddział od dwóch lat notuje najwyższe wskaźniki w europie. Co jest dla nas szczególnie istotne 
– swoją satysfakcję potwierdzają wszyscy użytkownicy palet – od producentów towarów, przez przewoź-
ników po sieci detaliczne. Wyniki badania w 2012 uplasowały nas w czołówce firm logistycznych na rynku 
polskim. Możemy pochwalić się doskonałymi opiniami dot. wysokiej jakości palet CHep, sprawnej obsługi 
klientów oraz terminowości. 

Maciej kubiak 
dyrektor Generalny 
chep polska
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Swoisty „podatek paletowy”
Handel w polsce zmienia się w sposób dynamiczny co powoduje ciągły wzrost konkurencji , z jednej stro-
ny następuje rozwój już istniejących sieci handlowych, a tradycyjny handel aby przetrwać musi się kon-
centrować  - musi ze sobą współpracować . Wszystko to prowadzi do wzrostu siły handlu w stosunku 
do producentów. Objawem tego jest też  występujący tylko w naszym kraju „zwyczaj”  odpisywania przy 
dostawie  palet eURO epal – jest to swoisty „podatek paletowy” na który dostawcy nie chcą się godzić.

pozytywnym  efektem koncentracji  handlu jest   tworzenie sprawnego łańcucha dostaw, którego ele-
mentem są palety.  W takim systemie wynajem palet, czy to w systemie zamkniętym czy otwartym jakim 
są palety eUR epal jest łatwiejszy. 

Rok 2012 uznajemy za udany, pomimo kryzysu rozwijamy system wynajmu palet eUR epal i naprawy 
palet, na ukończeniu jest również projekt podwyższenia kapitału Spółki. priorytetem ep Serwis w 2013 
roku jest rozwój systemu wynajmu palet eUR epal. Naszym zdaniem obecnie jest anachronizmem, aby 
przedsiębiorstwa samodzielnie prowadziły gospodarkę paletową – każdy powinien robić to na czym się 
zna, jeżeli chce przetrwać na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Marek parkot 
prezes zarządu 
ep Serwis 

Czeka nas cięcie operacyjnych 
kosztów logistycznych
Dla naszej firmy 2012 rok, był rokiem, w którym wprowadziliśmy szereg rozwiązań modyfikujących nasze 
usługi logistyki palet, które nasi Klienci pozytywie przyjęli. Chociaż to nie był łatwy rok, oceniam go dobrze 
z perspektywy  tego czasu, gdyż jak sądzę dobrze pracowaliśmy na budowę trwałych struktur sprzedażo-
wych, które pozwolą nam zaświadczenie usług na wysokim poziomie.    

Obecny 2013 rok dla firm, które pozostaną przy swoich usługach nie zmieniając ich jakości oraz nie wpro-
wadzając nowych rozwiązań, będzie bardzo trudny, to może być  rok, w którym mogą stracić swoje po-
zycje i dochody. ten rok będzie wyzwaniem dla tych, którzy świadczą szeroko rozumiane usługi, gdyż 
zauważalny jest spadek konsumpcji, handel działa na bardzo niskich marżach rzędu 2-3 %, wymuszając 
obniżanie cen usług. Można to osiągnąć, poprzez „cięcie” kosztów operacyjnych usług logistycznych i in-
nych,  firmy, które nie są na to przygotowane, będą skazane na szereg trudności. 

Dlatego uważam, że trzeba szukać nowych rozwiązań, obsługi klientów biznesowych, stawiać na współpracę, 
monitorując stale strukturę kosztów, bo to jest klucz do sukcesu. takie innowacyjne podejście do problemów 
z wdrożeniem tych rozwiązań  daje możliwość efektywnego działania na rynku dostawców logistyki palet. 

Rozwój sieci handlowych jest takim pozytywnym, nazwijmy to trendem w gospodarce, zorganizowane 
struktury potrzebują  odpowiednio zorganizowanych usług. Sieci działają na bardzo niskich marżach, to 
moim zdaniem jest niekorzystne dla naszej współpracy, wymaga z naszej strony niezwykłej uwagi w kon-
trolowaniu kosztów. W sieciach handlowych każde „wahnięcie” rzędu 2% to jest już strata, więc jest silna 
presja na cenę usług, to bezpośrednio uderza w nas dostawców. 

Jan padewski 
właściciel 
pw padewscy sp. j. 
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KONTAKT: HPJ Helena Janik
Palety - Recykling palet
ul. Miodowa 4
56-300 Milicz   

Tel.    +48 71 31 98 564
Fax.  +48 71 31 98 564
E- mail: hpj.recycling@wp.pl
Web site: www.hpj-recykling.pl
 

W³aœciciel
Mob. +48 602 271 853
Dzia³ handlu
Mob. +48 728 970 787
 

PADEWSCY
palety

OPAKOWANIA TRANSPORTOWE 

Palety EUR EPAL
Palety Euro 6
Palety Dusseldorfer
Palety palstikowe H1

Skrzyniopalety typu GitterBox
Nadstawki paletowe metalowe

Konteneru rolkowe
Nadstawki paletowe drewniane

KONTAKT: PW Padewscy sp. J.
Ul. Krotoszyñska 47
56-300 Milicz   

Tel.  +48 71 38 30 613
Mob. +48 604 527 211
         +48 606 458 936 

E-mail: biuro@padewscy.pl
                paleta998@wp.pl
Web site: www.padewscy.pl 

PRODUKCJA 
WYNAJEM 

LOGISTYKA

Respondenci nie narzekają, można by rzec „ro-
bią swoje” oferując rynkowi to co najlepsze ze 
swojej działalności i czerpią z tego satysfakcję. 
Rynek nie stoi w miejscu, pomimo spowolnienia 
nadal sie rozwija, czerpiąc najlepsze dla siebie 
rozwiązania na drodze rozwoju. Wszystkie pod-
mioty działające na rynku, korzystające z opa-
kowań transportowych, zdają sobie sprawę, że 

każdy zbiór, a takim jest każdy liczący sie wolu-
men palet musi byc dobrze zarządzany, aby nie 
popaść w chaos i go nie zgubić. palety w usłudze 
wynajmu, logistyki czy poole paletowe, to zbio-
ry bardzo dobrze zarządzane, przez specjalistów 
wykorzystujących całą swoja wiedzę i doświad-
czenie, wsparte nowoczesnymi narzędziami in-
formatycznymi.

R e K l a M a

R e K l a M a
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Pooling palet – usługa 
z przyszłością

Rozmowa z piotrem osękowskim, Sales Manage-
rem w FHG paki Logistic, o zaangażowaniu bizne-
sowym firmy w polsce, strukturach organizacyj-
nych świadczonych usług poolingu palet. 

log4.pl – FHG paki to duży gracz na rynku europej-
skim,  od kiedy  polski rynek znalazł się w orbicie 
zainteresowań firmy?

piotr osekowski – Rozbudowa europejskiej sieci 
sprzedaży, zwiększenie liczby pracowników na miej-
scu w różnych krajach, nowe nośniki ładunków w port 
folio firmy, ekspansja pOOlING paRtNeRS, to ele-
menty strategii FHG paKi.  W polsce firma paKI jest 
obecna od kilku lat w ramach swojej strategii roz-
wijając się na wielu poziomach. postępujący proces 
globalizacji gospodarki wymaga współpracy z złożo-
nymi międzynarodowymi pomysłami logistycznymi. 
Dlatego operator logistyczny paKI logistics pogłębia 
ekspansję w europie na kilku poziomach, w szcze-
gólności w sektorach przemysłowym, handlu i trans-
porcie. Mimo, że nasza podstawowa działalność sku-
piona jest w krajach niemieckojęzycznych i krajach 
Beneluksu, wzrosty wolumenu pokazują wyraźnie, że 
paKI zyskał również we Francji i na półwyspie Iberyj-
skim. Ze względu na silny trend wzrostowy, jesteśmy 
zdeterminowani nadal silnie rozszerzać działalność 
w całej europie w tym w polsce teraz tez w ramach 
grupy FHG, która poprzez swoje firmy Ipp oraz pRS 
jest równiez obecna w polsce od wielu juz lat.

Czym różni się pool paletowy paKI od innych usług 
tego rodzaju, co państwa  wyróżnia na tle konkurencji?

– to co wyróżnia pool paletowy paKI, to jego otwar-
tość. W sieci pOOlING paRtNeRS paKi w całej eu-
ropie koordynujemy dostawy palet, koszy siatko-
wych i eURO e-boxów dla przedsiębiorstw z branży 
przemysłowej, handlowej i spedycyjnej, tak aby 
były możliwie najlepiej dostępne. W około 10 000 
punktach poolingu klienci paKi mogą otrzymywać 
i oddawać nośniki ładunku. jednocześnie oferu-
jemy kompletną obsługę logistyczną opierającą 
się na najnowszej technologii w całym łańcuchu 
procesów: przygotowanie, odbiór, sortowanie, na-
prawa, zarządzanie i finansowanie standardo-
wych nośników ładunku w otwartym poolu. Należy 
w prosty i szybki sposób udostępnić klientowi paKi 
każdy wybrany nośnik ładunku w każdej jakości, 
w każdej chwili i w każdym miejscu. jest to naszym 
celem. paKI pracuje w oparciu o siec pooling part-
ners i jest liderem europejskiego poolu otwarte-
go. aby rozwinąć jego europejską sieć sprzedaży, 
dostawca usług zarządzania palet i pojemników, 
z siedzibą w Niemczech w ennepetal, Nadrenii pół-
nocnej-Westfalii, zatrudnia pracowników na miej-
scu w różnych krajach europejskich. W ten sposób 
paKI przenosi logistyczne know-how do innych 
krajów, łącząc ją – jak na przykład, w przypadku 
Włoch i polski w tej chwili – z lokalną wiedzą i ce-
chami szczególnymi tych rynków. W ten sposób 
paKI oferuje rozwiązania dopasowane do potrzeb 
rynku lokalnego, jak również rozwiązania transgra-
niczne we wszystkich krajach europejskich.

jakie były początki działalność firmy, jak jest obecnie?

– Rozpoznanie nieustającego problemu związa-
nego z wymianą materiałów pakowych „zestaw za 
zestaw” i powstanie pomysłu dla rozwiązania tego 
problemu przyczyniło się w 1974 roku do założenia 
firmy paki-ttV GmbH. przedsiębiorstwo zatrudnia-
jące w tamtym czasie pracowników dających się po-
liczyć na palcach jednej ręki szybko rozbudowało sieć 

piotr osękowski
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w całym kraju z ponad 100 punktami przyjmowania 
i odbioru. przedsiębiorstwo kierowane pierwotnie 
przez właścicieli zostało przejęte w 2005 roku przez 
grupę inwestorów. Zarządzanie przedsiębiorstwem 
prowadzonym w tym czasie pod nazwą paKi logi-
stics GmbH zostało przejęte przez członka spółki, 
pana Christiana Kühnholda, który od tego momentu 
przyspieszył rozbudowę sieci pOOlING paRtNeRS. 
W 2012 roku firma weszła w skład Faber Halbertsma 
Group inwestora branżowego lidera europejskiego 
rynku opakowań, produkcji palet i systemów poolin-
gowych. Firma paKi logistics jest dzisiaj liderem na 
rynku w zarządzaniu poolem standardowych nośni-
ków ładunku, która mocno powiększyła swoją sieć 
do ponad 10 000 punktów poolingu w całej europie.

Co wniosło połączenie paki logistics z Faber Hal-
bertsma Group?

– Integracja pozwoliła na synergię miedzy poszcze-
gólnymi firmami grupy i zaoferowanie Klientom jesz-
cze lepiej dopasowanych rozwiązań dostosowanych 
do ich indywidualnych potrzeb. pozwala to na swo-
bodną współpracę kilku specjalistycznych firm przy 
serwisowaniu jednego klienta co z kolei pozwala mu 
na optymalizacje niemożliwą z jednym tylko partne-
rem. Daje to tez FHG możliwość oferowania pełne-
go wachlarza usług poolingowych zarówno dla pooli 
otwartych (paKI) jak i zamkniętych (Ipp, pRS) i innych.

jak wygląda współpraca z klientami paki logistic?

– Rozpoczęcie współpracy (ale również co niekiedy 
ważne jej zakończenie) jest proste i bezproblemowe. 
Nasi Klienci otrzymują nośniki ładunków (palety , po-
jemniki, Gitterboxy) tam gdzie ich potrzebują kiedy 
ich potrzebują w ilości jakiej potrzebują i wymaganej 
jakości. Dzieje sie to poprzez stronę internetową lub 
korespondencyjnie (autoryzowane maile). Oddaja 
nam je poprzez sieć pooling partners i paKI Spot’s  
dla wymiany 1:1, poprzez oddanie z salda u finalnego 
odbiorcy lub poprzez kwity paletowe. Oczywiście do-
chodzą wszelkie inne opcje związane z odsprzeda-

żą, naprawami itp. Klienci otrzymują transparentna 
informacje o kosztach z rozbiciem na poszczególne 
elementy łatwą w weryfikacji co upraszcza proces 
kontroli i powoduje zaufanie do systemu. 

Nasz system jest przyjazny i łatwy do wdrożenie , 
pozwala przy tym pracować z częścią tylko klien-
tów lub na wybranych rynkach bez dodatkowych 
kosztów spowodowanych posiadaniem podwójne-
go stocku czy koniecznością pozbycia się dotych-
czasowych nośników (palet eUR).

Czy państwa klienci korzystają tylko z palet eUR?

– paKI logistics włączyło nowe rodzaje nośników 
ładunku do swojego portfolio, pojemniki na mięso 
e2 i palety z tworzyw sztucznych H1 oraz 1,4 palety 
wystawowe. paKI  tym samym powiększyło ofero-
wany asortyment składający się z palet euro, palet 
Dusseldorf i pojemników siatkowych o dwa ważne 
nośniki ładunku w przemyśle spożywczym.

Kto jest  klientem paki logistics?

– postępujący proces globalizacji gospodarki wy-
maga współpracy z złożonymi międzynarodowymi 
pomysłami logistycznymi. Dlatego operator logi-
styczny paKI logistics pogłębia ekspansję w euro-
pie na kilku poziomach, w szczególności w sekto-
rach przemysłowym, handlu i transporcie.

pooling to usługa z przyszłością?

– Sądzę, że to jest przyszłość w zarządzaniu pale-
tami. Globalizacja gospodarcza prowadzi do sytu-
acji, w której coraz więcej firm, zwłaszcza w euro-
pie, działa niezależnie od ich lokalizacji. Muszą dbać 
o efektywności kosztów oraz zdolności w zakresie 
usług logistycznych, aby być w stanie zagwaran-
tować wysoki poziom usugi w całej europie a paKI 
w tym efektywnie pomaga.

Dziękuje za rozmowę
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Marta Górska 
CHEP Polska 

Fot.: CHEP

Chep dostawcą 
wysokiej jakości palet 
dla f irmy Casbega
casbega jest wiodącą firmą rozlewniczą pracującą dla coca-coli. w zakładzie w Fuenlabrada (Madryt) 
– będącym jednym z najbardziej zaawansowanych technicznie zakładów rozlewniczych na świecie – za-
trudnia 900 pracowników. obsługujący powierzchnię 250.000 m2 zakład jest dostawcą dla 68 tysięcy 
klientów detalicznych i zajmujących się dystrybucją napojów.

wyzwANie

Na całym świecie przemysł spożywczy przechodzi 
trudne chwile, a klienci są bardziej rozważni pod-
czas podejmowania decyzji dotyczących zakupów. 
taka sytuacja w sposób nieunikniony ma wpływ na 
wyniki finansowe producentów, którzy są jeszcze 
bardziej skoncentrowani na redukcji niepotrzeb-
nych kosztów w łańcuchu dostaw i zwiększeniu 
wydajności działalności. Firma Casbega przyjrzała 
się uważnie sposobom, które mogłyby przyczynić 
się do ulepszenia procedur logistycznych, i doszła 

do wniosku, że znaczną oszczędność czasu i pie-
niędzy zapewni zmiana obecnie używanego syste-
mu palet typu eUR na pooling palet firmy CHep.

RozwiązANie

poza likwidacją zarządzania systemem palet wymien-
nych i kosztów ich używania, firmie Casbega zagwa-
rantowano ciągłą dostawę wysokiej jakości sprzętu do 
transportu jej produktów. Dzieje się tak, gdyż CHep do-
konuje inspekcji i napraw palet za każdym razem, gdy 
nośniki wracają do jednego z centrów serwisowych.

„CHeP może 
zapewnić nam 
maksymalną 
elastyczność.”

José María Sánchez, 
dyrektor ds. przemysłu 

i logistyki w firmie 
Casbega
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josé María Sánchez, dyrektor ds. przemysłu i logi-
styki w firmie Casbega, podkreśla znaczenie gwa-
rancji jakości: „Zawsze staramy się wyznaczać 
standardy dla osiągnięcia doskonałości w swo-
jej dziedzinie. Naszym długofalowym celem jest 
ograniczenie wydatków i wprowadzenie ulepszeń 
w zakresie logistyki. jesteśmy bardzo zadowole-
ni ze współpracy z CHep. palety, które dostarcza 
CHep, są znacznie lepsze od zamienników w po-
staci palet eUR. pozwalają one na zoptymalizowa-
nie działań w łańcuchu dostaw”.

Wysoka jakość i trwałość niebieskich palet ma rów-
nież bezpośredni wpływ na produkcję w firmie Cas-
bega. Zakład w Fuenlabrada posiada trzy linie do 
produkcji puszek, cztery linie do produkcji pojemni-
ków plastikowych, trzy linie do pojemników szklanych 
i jedną do worków o dużej pojemności. Wszystkie te 
linie produkcyjne są wysoce zautomatyzowane i wy-
posażone w najnowsze rozwiązania technologiczne. 
palety o niskiej jakości mogą łatwo zatrzymać pro-
dukcję i tym samym narazić na szwank jakość usług 
świadczonych przez Casbega. josé María Sánchez 
dodaje: „Nasze linie produkcyjne oraz proces palety-
zacji są w pełni zautomatyzowane, dlatego też palety 
muszą być najwyższej jakości, by nie zakłócić pro-
cesu produkcji. Solidny sprzęt firmy CHep jest nie-
zbędny do zapewnienia wydajności i bezpieczeństwa 
wszystkich naszych procesów. pracowaliśmy wspól-
nie z CHep, aby wprowadzić środki, które zminimali-
zują liczbę produktów nienadających się do sprzeda-
ży oraz pozwolą uniknąć wypadków”.

CHep odgrywa znaczną rolę, zapewniając, by firma 
Casbega na czas sprostała wszystkim zleceniom. 
Casbega zajmuje się rozlewaniem 275 różnych pro-
duktów, a zapasy wystarczają na 8-10 dni zleceń. 
Zlecenia klientów mogą być przyjmowane do godzi-
ny 17 z gwarancją dostawy następnego dnia od go-
dziny 6. W związku z tym ważne jest, by firma miała 
dostęp do odpowiedniej liczby palet w odpowiednim 
czasie, by sprostać wszystkim przyjętym zleceniom. 
elastyczność i zakres usług CHep sprawiają, że 
Casbega nigdy nie zostanie narażona niepotrzebne 
opóźnienia. josé María Sánchez wyjaśnia: „Kwestią 
najtrudniejszą do przewidzenia jest popyt na nasze 
produkty. przykładowo, mamy 75 produktów, które 
stanowią jedynie 1% naszej sprzedaży, jednak w dal-
szym ciągu generują 90% transakcji. jednocześnie 
jesteśmy zobowiązani zapewnić ustalony poziom 
usług, tak by osiągnąć 98% sukcesu. aby zawsze 
uzyskiwać takie wyniki, musimy pracować z nieza-
wodnymi, oddanymi i wydajnymi dostawcami, taki-
mi jak CHep. Centrum serwisowe CHep jest odda-
lone o jedynie 3 kilometry od naszego zakładu, co 
sprawia, że CHep może zapewnić nam maksymalną 
elastyczność”.

zALety

1 
CHep pozwala firmie Casbega na do-
starczenie produktów do rzeszy klientów 
w najbardziej wydajny i opłacalny sposób, 
gwarantując dostępność odpowiednich 
palet w odpowiednim czasie.

2 
CHep pomaga firmie Casbega w zarzą-
dzaniu przyjaznym dla środowiska łań-
cuchem dostaw co obejmuje eliminację 
zbędnych opakowań, które są wytwarza-
ne w systemie palet wymiennych.

3 
CHep dokonuje inspekcji palet po ich po-
wrocie do bazy, pozwalając firmie cas-
bega na używanie tylko takiego sprzętu, 
który jest zgodny z przepisami i spełnia 
rygorystyczne standardy jakości.

4 
Dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości 
palet CHep firmie Casbega w znaczący 
sposób udało się zminimalizować liczbę 
szkód powstających w trakcie transportu 
produktów i zwiększyć bezpieczeństwo.

5 
Użycie wytrzymałych i solidnych palet CHep 
pozwoliło na ograniczenie do absolutnego 
minimum opóźnień na zautomatyzowanych 
liniach produkcyjnych w firmie casbega.

6 
Z uwagi na to, że firma Casbega nie musi 
kupować już palet, jej zaoszczędzony ka-
pitał może być zainwestowany w działal-
ność gospodarczą.

praca w sposób przyjazny środowisku jest dla Cas-
bega bardzo ważna, dlatego firma oczekuje od do-
stawców, by wspierali ją w tej kwestii. Usługa po-
olingu zapewniana przez CHep z natury rzeczy jest 
przyjazna dla środowiska, ponieważ jest oparta na 
ponownym wykorzystywaniu zasobów, systemie 
napraw i ostatecznego recyklingu palet. pozwa-
lając firmie Casbega na wycofanie się z systemu 
palet jednorazowych, CHep zmniejszył zależność 
firmy od opakowań jednorazowych, które lądują na 
wysypisku śmieci. CHep zapewnia, że drewno wy-
korzystywane do produkcji palet pochodzi z odna-
wialnych zasobów. josé María Sánchez podsumo-
wuje: „Nasza bezustanna troska o bezpieczeństwo 
środowiska oznacza, że staramy się eliminować 
produkty odpadowe, kiedy tylko to możliwe w trak-
cie całego procesu rozlewania. Nasz największy 
wkład w kwestii paletyzacji to zminimalizowanie 
ilości wykorzystanego drewna, co CHep umożliwia 
dzięki ponownemu wykorzystywaniu palet w łań-
cuchu dostaw”.



34 palety 2013 | LoGiStykA

Lesław Becker 
Fot.: Becker Sp. z o.o.

System Obrotu Paletami 
Plastikowymi
palety plastikowe to produkty o wysokich walorach użytkowych, znajdują-
cych zastosowanie między innymi w obrocie produktami żywnościowymi, 
spełniając bardzo rygorystyczne normy fitosanitarne. palety te nie wchła-
niają wilgoci, nie mają gwoździ, odporne na kwasy i oleje, nie pleśnieją i ła-
two utrzymać je czystości, to główne zalety, które sprawiają, że okres eks-
ploatacji jest znacznie dłuższy, niż palet drewnianych. palety plastikowe, 
są produktami wielokrotnego użytku, zawsze w tej samej jakości, to spra-
wia, że w zamkniętym systemie obrotu paletami plastikowymi, widoczne 
są korzyści, również ekonomiczne.

Firma Becker jest producentem 
palet plastikowych, różnej kon-
strukcji i przeznaczenia, w swej 
ofercie posiada usługę wynajmu 
palet spożywczych p19. to za-
mknięty pool paletowy dla pa-
let plastikowych SOpp (System 
Obrotu paletami plastikowymi), 
w którym wykorzystywana jest 
paleta o nowatorskiej opatento-
wanej konstrukcji bez płóz. pa-
lety p19 nadająca się do dużych 
obciążeń na regały wysokiego 
składowania, posiadają samo-
nośny zamknięty blat, zbrojony 
stalą i są wykonane z polietylenu 
odzyskanego z odpadów opako-
waniowych. Wśród wielu zalet 
palet p19 w odniesieniu do palet 
drewnianych eURO, należy wy-
mienić trzy podstawowe, pierw-
sza – większe bezpieczeństwo 
i higiena, druga – niższa waga 
łatwiejsze operacje paleciakiem, 
któremu w tradycyjnych paletach 
przeszkadzają płozy, oraz trzecia 
– to RFID – radiowe identyfika-
tory do wykorzystania w syste-
mach magazynowych.
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pRoceduRy

procedury SOpp są bardzo proste i zawierają się 
w czterech podstawowych działaniach: 

1 
producent, który jest klientem SOpp, za-
mawia z centrali SOpp palety p19, które są 
dostarczane pod wskazany adres w okre-
ślonym terminie, co wyznacza początek 
cyklu – koszty transportu zależą od ilości 
zamawianych palet.

2 
Klient ładuje palety i wysyła je do hurtow-
ni lub do magazynów regionalnych sieci 
detalicznych informując centralę SOpp, 
o ilości wysłanych palet pod wskazany 
adres w określonym czasie. 

3 
W oparciu o informacje wysyłkowe od 
Klienta, centrala SOpp kontaktuje się 
z hurtownią lub magazynem, w celu usta-
lenia daty odbioru pustych palet. ta data, 
oznacza dla klienta koniec cyklu. Minimal-
na ilość palet do odbioru to 19 szt. spię-
tych w stos – koszt odbioru z dowolnej 
lokalizacji na terenie polski – 5,00 zł za szt. 

4 
palety docierają do magazynu SOpp, gdzie 
są sprawdzane i myte przed ponowną 
wysyłką.

oBowiAzki pARtNeRÓw Sopp

Działanie w zamkniętym 
poolu paletowym, opiera się 
na współpracy podmiotów 
uczestniczących, dlatego 
każde operacje muszą być 
wzajemnie potwierdzone. 
Klient korzystający z usługi 
firmy Becker, zgadza się do-
starczać SOpp informacje 
wysyłkowe oraz uprzedzać 
swoich odbiorców, o tym 
że palety p19 są własno-
ścią firmy Becker i należą 
do SOpp. Cena palety wy-
nosi 95 zł netto za szt., hurtownia lub sieć handlowa, 
mimo ze nie ma żadnego obowiązku depozytowego, 
ponosi odpowiedzialność finansową za powierzone 
im palety do momentu ich odbioru. Hurtownia lub 
siec handlowa otrzymuje w zamian towar na lekkich, 
estetycznych i bezpiecznych paletach z atestem na 
regały wysokiego składowania oraz prawo do używa-
nia zastrzeżonego znaku pRZyjaCIel ŚRODOWISKa.

RAcHuNek zySkÓw

Ceny palet plastikowych są wysokie, jednak ich 
koszty użytkowania w zamkniętych poolach pale-
towych maleją znacznie. p19 posiada atest higie-
niczny do stosowania w przemyśle spożywczym 
i jest łatwa do umycia dzięki konstrukcji zamknię-
tego blatu, który zakrywa żebra. Gumowe paski na 
górnej powierzchni palety zabezpieczają ładunek 
przed przesunięciem, a ukosowane krawędzie 
płyty górnej ułatwiają pracę wózka widłowego 
i chronią paletę przed uszkodzeniem. Bezcenną 
korzyścią dla użytkownika jest zwiększenie bez-
pieczeństwa i higieny pracy w magazynie wy-
sokiego składowania. p19 jest pierwszą paletą 
plastikową na rynku, która ma niższe koszty użyt-
kowania niż paleta drewniana. Klient płaci za wy-
danie palety zaledwie 1,00 zł, oraz 0,07 zł za każdy 
dzień jej używania, liczony od daty wydania pale-
ty, do daty jej odbioru w magazynie SOpp. Z bar-
dzo prostego rachunku wynika, że Klient Systemu 
Obrotu paletami plastikowymi wynajmujący 100 
palet na okres 30 dni zapłaci 310, – plN netto [( 
100×1)+30×(100×0,07)]. 

ŚRodowiSko

Do wyprodukowania 8 palet drewnianych trzeba 
ściąć jedno drzewo. paleta plastikowa p19, produ-
kowana jest z odpadów plastikowych opakowań 
jednorazowych i jest co najmniej ośmiokrotnie 
bardziej trwała niż paleta drewniana co ozna-

cza, że wprowadzenie 
do obrotu jednej palety 
p19 ratuje życie jednemu 
drzewu i równocześnie 
zmniejsza ilość odpadów 
plastikowych. palety p19 
uszkodzone w obrocie są 
mielone do powtórnego 
przetworzenia. 

pool paletowy z paletami 
plastikowymi – SOpp, fir-
my Becker, jest przyjaznym 
dla klientów systemem 
opartym na przejrzystych 

zasadach, prostych rozrachunkach. Największą za-
leta systemu, jest znaczna redukcja kosztów oraz 
posiadane atesty pZH, które obrót tymi paletami 
czynią jeszcze łatwiejszy. palety zaopatrzone są 
w radiowe identyfikatory RFID, technologię, która 
pozwala na precyzyjne zarządzanie każdym wolu-
menem palet, eliminując nieporozumienia w rozli-
czeniach z klientami.

Wprowadzenie do 
obrotu jednej palety p19 
ratuje życie jednemu 
drzewu i równocześnie 
zmniejsza ilość odpadów 
plastikowych. 
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WERSJA 4 / luty 2012

KARTA OCENY PALET:  
typy palet EUR

Zarówno klasyczne palety EUR (EUR1), jak i typu EUR2, EUR3, EUR6, podlegaj¹ tym samym kryteriom oceny,
przedstawionym w Kartach Oceny Palet.

Poszczególne typy palet ró¿ni¹ siê konstrukcj¹ i wymiarami, ale wszystkie spe³niaj¹ te same, rygorystyczne normy 
wytrzyma³oœciowe oraz s¹ produkowane w oparciu o Kartê UIC 435.

PALETA EUR (800x1200 mm) PALETA EUR2 (1200x1000 mm)

PALETA EUR6 (800x600 mm) PALETA EUR3 (1000x1200 mm)

Wsporniki palet EUR mog¹ byæ wykonane z drewna litego lub rozdrobnionego. 

Nowy wzór palety EUR6 
- w trakcie testów

Informacje aktualne na 2012.02.01.

tak

tak

tak

tak

Paleta EUR

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Przyk³adowe oznaczenia
wspornika œrodkowego:

S³owacja

tak

tak

D

PL

LV

000-0-00

000-0-00

000-0-00

000-0-00

000-0-00

000-0-00

000-0-00

000-0-00

000-0-00

Inne palety EPAL z oznaczeniem          :  Austria - A, Bu³garia - BG, Bia³oruœ - BY i GUS, Dania - DK, Estonia - EE, 
Grecja - GR, Holandia - NL, Wêgry - H, Litwa - LT, Rumunia - RO, Rosja - RUS, S³owacja - SK, Turcja - TR, Ukraina - UA.  

SBB CH

SNCF F

BB

ES

BRB GB

BRB IRL

I

SZ SI

000-0-00

000-0-00

000-0-00

CP PT

tak

WERSJA 4 / luty 2012

KARTA OCENY PALET:  
cechy prawid³owej palety EUR

Standard Palet EUR zdefiniowany jest w Karcie UIC 435.

Palety EUR posiadaj¹ nastêpuj¹ce cechy charakterystyczne:
- œciœle okreœlone wymiary zewnêtrzne oraz wymiary poszczególnych elementów; 
- znak EUR w owalu na prawym wsporniku;
- znak kolei lub EPAL w owalu na lewym wsporniku;
- oznaczenie alfanumeryczne na œrodkowym wsporniku wg nastêpuj¹cego wzoru - NNN-R-MM (Numer licencji 
producenta palet - Rok - Miesi¹c produkcji palet);
- oznaczenie obróbki termicznej ISPM15 (bezwzglêdnie wymagane dla palet wyprodukowanych po 1.01.2010 r.);
- klamra na œrodkowym wsporniku (bezwzglêdnie dla palet nowych, zgodnie z tabel¹);
- gwóŸdŸ certyfikuj¹cy dla palet naprawionych;
- równe œciêcia wszystkich czterech naro¿ników palety na ca³ej jej wysokoœci.

Wilgotnoœæ nowych palet EUR nie mo¿e przekraczaæ 22%.
Palety EUR z cech¹ EPAL produkowane od 1.01.2010 r. musz¹ obowi¹zkowo przejœæ termiczn¹ obróbkê fitosanitarn¹ 
ISPM15 potwierdzon¹ nadaniem znaku IPPC. Od 1.01.2011 r. musz¹ byæ suszone komorowo.

Paleta EUR EPAL Paleta EUR CD (Czechy) Paleta EUR MAV (Wêgry)

Wymiary palety drewnianej EUR1

Deska górna skrajna

Deska górna œrodkowa

Deska górna poœredenia

Wzd³u¿nica

Deska dolna skrajna

Deska dolna œrodkowa

Wspornik zewnêtrzny

Wspornik œrodkowy

1

2

3

4

5

6

7

8

2

2

1

3

1

2

6

3

1200

1200

1200

800

1200

1200

145

145

100

145

145

145

145

100

100

145

22

22

22

22

22

22

78

78

Iloœæ 
elementów

Nr Element
Wymiary przy 22% wilgotnoœci drewna

D³ugoœæ GruboœæSzerokoœæ

Wszystkie wymiary podane w milimetrach, zgodnie z Kart¹ UIC 435.
Dopuszczalne s¹ wsporniki z drewna litego b¹dŸ rozdrobnionego.

O z n a c z e n i a   p a l e t   E U R   ( l i c e n c j a  k o l e i )

Austria

Dania

Norwegia

Szwecja

Wêgry

Finlandia

Chorwacja

Czechy

Kraj Oznakowanie kolei
(lewy lub œrodkowy wspornik)

Klamra na œrodkowym 
wsporniku nowych palet

O z n a c z e n i a   p a l e t   E U R  ( l i c e n c j a   E P A L )

Kraj

Polska

£otwa

Szwajcaria

W³ochy

Belgia

Francja

S³owenia

Wielka 
Brytania

Irlandia

Hiszpania

Niemcy

Portugalia

Oznakowanie kolei
lewy wspornik œrodkowy wspornik

Klamra na œrodkowym 
wsporniku nowych palet

Data obowi¹zywania
licencji

Istniej¹ palety EUR z innymi oznaczeniami. Aktualny ich wykaz prezentowany jest na stronach internetowych:
www.epal-pallets.org, www.epal.org.pl. Wiêcej informacji na www.ecr.pl.

od 05/2004

od 09/2000

od 02/1999

od 10/2005

od 10/1999

od 01/2005

od 01/2005

od 01/2001

od 01/1994

od 01/2007

od 01/2009

od 06/2006

Palety EUR s¹ produktem markowym i podlegaj¹ ochronie przez Ustawê 

Prawo W³asnoœci Przemys³owej!
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Prawo W³asnoœci Przemys³owej!
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