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Światełko w tunelu

Tematem, który jest coraz częściej poruszanym 
wśród dostawców usług logistyki palet, jest pewna 
nierównowaga we współpracy z podmiotami-użyt-
kownikami palet. Rzecz dotyczy odpisów na palety 
uszkodzone, jakie dokonują firmy użytkujące palety, 
te odpisy sięgają niekiedy 40%, co jest jawnym nad-
użyciem warunków umowy i powoduje duże straty u 
dostawcy usług logistyki palet. Marek Parkot w tek-
ście nazywa to „podatkiem paletowym” i pokazuje 
negatywne skutki dla rynku palet, tego procederu. 
Mecenas Elżbieta Modzelewska-Wąchal, nazywa ten 
proceder „półkowym” porównując skale zjawiska  
i negatywne jego skutki dla rynku, pokazuje ścieżki 
prawne które mogą być wykorzystane by dochodzić 
swoich praw i należności w sądzie.

Publikacja „Palety 2015”, jest już czwartym wydaniem 
broszury poświęconej w całości tematyce paletowej  
i traktuje o rosnącym rynku, którego potencjał ro-
śnie wraz z nim, a jego wartość nie jest oszacowa-
na. Na łamach publikacji poruszamy tematy, będące  
symbolem zachodzących na rynku paletowym zmian, 
dobre praktyki, w relacjach współpracujących pod-
miotów, są jeszcze wyjątkami, jednak przysłowiowe 
„światełko w tunelu” już widać. Rozwijające się usłu-
gi outsourcingu, wynajmu i logistyki palet, stwarza-
ją klimat do zacieśniania współpracy a tym samym 
budowania właściwych relacji biznesowych, opartych 
na dobrych praktykach. To kolejny krok w dokonują-
cej się ewolucji usług na rynku paletowym.    

Rynek palet to nie tylko palety, te drewniane i pla-
stikowe – o których piszemy, to również nadstawki 
paletowe, gitterboxy i inne pojemniki transpor-
towe zbudowane na bazie palety. W publikacji  
„Palety 2015”, prezentujemy również produkty,  
będące uzupełnieniem dynamicznie rozwijającego 
się rynku, zwanego paletowym. 

Redaktor  prowadzący
Andrzej Szymkiewicz

Na rynku otwartego poolu paletowego sytu-
acja się uspokoiła,  porozumiały się związek 
kolei – UIC oraz  Stowarzyszenie EPAL, pod-
pisana w październiku dwustronna umowa, 
kończy czas zawieszenia decyzji, które nale-
żało podjąć. Obydwie strony respektują zna-
ki towarowe i wymieniają palety w otwartym 
poolu palet „białych”. Powstały dwa nieza-
leżne poole paletowe, działające w jednym 
otwartym obszarze usług logistyki i wynaj-
mu palet „białych”. Co to oznacza dla rynku, 
za wcześnie by to ocenić, w niniejszej publi-
kacji, prezentujemy opinie znawców rynku 
palet, którzy prezentują swoje stanowiska.
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Palety z logo EPAL w owalu, wyznaczały standardy 
tożsame z paletą EUR, który to znak od początku 
działalności organizacji widniał na wsporniku pro-
dukowanej palety. Promowane normy zgodne są z 
kartą UIC 435-2 określające parametry palety EUR, 
wytworzyły w symbolu EPAL synonim jakości palety 
EUR, na rynku posługiwano się symboliką EPAL co 
oznaczało EUR i odwrotnie. To zamierzone działanie, 
określające cechy produkowanych na licencji EPAL 
palet, wpisało się w świadomość uczestników pale-
towego rynku. Nad jakością produkowanych palet 
czuwa niezależna firma, która sprawdza ich jakość i 
legalność użytych materiałów. Palety EPAL były czę-
ścią otwartego poolu paletowego EUR tzw. „palet 
białych”, rosnącego z roku na rok – szacowanego na 
500 milionów palet.

Utrata licencji organizacji EPAL na posługiwanie się 
znakiem EUR, spowodowała spore zamieszanie na 
rynku palet. Jednolity zdawałoby się pool „białych 
palet” już nie jest taki jak dawniej, gdzie wymie-
niane były wszystkie palety spełniające normy EUR 
organizacji kolei skupionych w UIC oraz EPAL. Wy-
mienialność palet stanęła pod znakiem zapytania, 
ogromne ilości palet, które były w obrocie nie mogły 
być swobodnie wymieniane, musiały być zwracane 
do dostawcy. Prowadzone rozmowy nie dawały za-
dowalających obie strony rezultatów, to co udało się 
ustalić, to gwarancje wymiany palet spełniających 
standardy EUR. 

Białe poole paletowe

Potężny pool paletowy zaczyna się dzielić, ten po-
dział jeszcze nie jest bardzo widoczny, wymiana palet 
EPAL i kolejowych, potwierdzona zostaje dwustronną 
umową UIC oraz EPAL, niby wszystko funkcjonuje 
normalnie, a jednak już powoli widać podział. EPAL 
zapowiedział, że będzie organizował otwarty pool 
wymiany palet niezależny od UIC i będzie miał znacz-
nie łatwiej niż UIC, gdyż posiada ogromna przewagę 
nad konkurentem. Za organizacją EPAL stoi ogromne 
doświadczenie organizacyjne, cała struktura produk-
cyjna, kontrolna i dystrybucyjna. EPAL działa na ryn-
ku od 1995 roku, jako międzynarodowa organizacja, 
mająca 17 krajowych komitetów, które zapewniają 
pomoc licencjonowanym producentom palet i giter-
boxów. Poza producentami palet, w swoich struktu-
rach ma firmy zajmujące się dystrybucją i logistyką 
palet, a to stwarza zupełnie inne możliwości dla bu-
dowy otwartego poolu paletowego EPAL.  

Dla klientów-uczestników poolu otwartego w wyni-
ku rozdzielenia EPAL i UIC nic się nie zmienia, palet 
nie trzeba sortować, są w pełni wymienialne. Pro-
dukcja i naprawa palet podlega całościowej kon-
troli przez niezależną organizację kontrolną Bureau 
Veritas, która prowadzi niezapowiedziane działania 
kontrolne, mające dyscyplinować licencjonowa-
nych producentów i wykrywać fałszerstwa.  Jedno-
lita i standaryzowana jakość, jest kontrolowana w 
całym procesie obiegowym palety, na każdym eta-
pie jej funkcjonowania w systemie. - Po podpisaniu  

Idea normalizacji polskiego rynku palet drewnianych spotkała się z dużym zrozumieniem  
i aprobatą, przez znaczącą większość działających na rynku firm, zaangażowanych w procesy 
produkcji, sprzedaży dystrybucji i logistyki palet oraz komponentów i maszyn do ich wytwa-
rzania. Rynek paletowy szacowany przez jego znawców na 2 miliardy zł. jest obszarem ope-
racyjnym wielu uznanych na świecie marek, dostarczających produkty i usługi na jego rzecz. 
Wieloletnie działania organizacji EPAL doprowadziły do eliminacji wielu nieprawidłowości 
oraz znaczącego ograniczenia zjawiska podrabiania palet i komponentów do ich produkcji.

RYNEK
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- Rozłam EPAL i UIC w sierpniu 2013 roku objął swoim 
zasięgiem cała Europę. Powstały dwa pool’e paleto-
we, które funkcjonowały obok siebie - EPAL oraz UIC. 
Wraz z powstaniem oddzielnych pool’i Epal podjął 
decyzję, która dopuszczała wymianę palet kolejowych 
(w tym z oznaczeniem UIC) z paletami EPAL, o ile tyl-
ko standard techniczny i jakościowy takich palet był 
zgodny z normą europejską EN 13698-1. Jak ogólnie 
wiadomo - po stronie UIC nie było takiej woli wymia-
ny palet. Prowadziło to do wielu nieporozumień pod-
czas wymiany palet, gdy jedna ze stron nie chciała 
uznać palet EPAL jako palet wymiennych. Szczególnie 
tendencję taką było widać w niektórych krajach - w 
szczególności na Węgrzech. Sytuacja w Polsce była 
nieco odmienna. Szybko i sprawnie przeprowadzona 
akcja informacyjna w temacie wymiany palet, stwo-
rzenie przy współpracy z ECR Polska nowych Kart 
Oceny Palet oraz rekomendacje dotyczące wymiany 
palet znaczących użytkowników palet w naszym kraju 
doprowadziły do sytuacji, gdy tylko jedna firma nie 
uznawała palet EPAL jako palet wymiennych. Można 
zatem przyjąć stwierdzenie, iż brak ogólnego porozu-
mienia pomiędzy EPAL a UIC nie miał negatywnego 
odbicia na wymianę palet w Polsce, jednak pamięta-
jąc o firmach, które eksportują swoje towary i wyroby 

porozumienia pomiędzy EPAL, a UIC nie przewiduje 
się żadnych zmian w sposobie kontroli i weryfikacji 
palet produkowanych bądź naprawianych na licencji 
EPAL. W tym temacie realizowana jest długotermi-
nowa i partnerska współpraca z Bureau Veritas. Zbyt 
wcześnie jest także na jakieś informacje w temacie 
kontroli i weryfikacji palet ze znakiem UIC - na te de-
cyzje będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. Nie 
zmienia się natomiast podejście PKN Epal w temacie 
ścigania podmiotów, które wprowadzają do obrotu 
palety niewłaściwej jakości lub też palety sfałszowa-
ne. Z jednej strony, w tej walce pomaga nam coraz 
większa świadomość użytkowników palet, a z drugiej 
strony walkę utrudnia jednak niewielka chęć przed-
siębiorstw do współpracy w tym zakresie.- mówi  
Roman Malicki Prezes Polskiego Komitetu Narodo-
wego EPAL.

Palety z nowym oznaczeniem EPAL w owalu, są wy-
mienne bez żadnych ograniczeń z tymi paletami, 
które noszą znak EUR i znak kolei narodowej. Po-
wstała nowa karta oceny palet, „niezbędnik” przy 
weryfikacji jakości i legalności palety, określająca naj-
ważniejsze cechy nośnika, który podlega wymianie. 
EPAL współpracuje z wieloma organizacjami, skupia-
jącym użytkowników palet, prowadząc aktywną po-
litykę informacyjną i szkoleniową w tym zakresie. To 
są działania, niezbędne dla normalizacji rynku, pod-
noszenia jego kultury biznesowej, pozwalającej na 
właściwe współdziałanie i współpracę na tym rynku. 
EPAL poprzez swoje struktury organizacyjne, zapew-
nia nieograniczoną i międzynarodową wymianę pa-
let w procesach logistycznych, gwarantując jakość na 
każdym etapie ich realizacji.

Otwarty pool „białych palet” ma już dwóch opera-
torów, UIC oraz EPAL, ich wpływ na rynek jest nie-
zaprzeczalny, ilość oferowanych produktów sygno-
wanych znakami towarowymi również. Struktury 
badawcze i rozwojowe po stronie  organizacji EPAL 
posiadają zdolności wprowadzania na rynek nowych 
produktów, wprawdzie dwa lata trwały prace nad 
tym najnowszym, ale już niebawem będzie dostęp-
ny.  - Temat półpalety EPAL ma już swoją historię, 
jednak przez cały ten czas trwały intensywne pra-

Roman Malicki Prezes Polskiego Komitetu Narodowego 
EPAL 

do innych europejskich krajów, PKN Epal przy współ-
pracy z innymi krajowymi komitetami w Europie jaki 
i z Epal w Dusseldorfie zabiegał o stworzenie takiego 
dokumentu i o jego wspólne podpisanie. Udało się to 
zrobić dopiero pod koniec zeszłego roku.

- Udział palet UIC  w całym rynku palet EPAL/UIC w 
Polsce wynosi około 12%. W przypadku pełnej wymie-
nialności pomiędzy tymi paletami ich udział w rynku 
nie ma znaczenia dla klientów. Zaznaczyć trzeba, że 
konstrukcja i jakość tych palet jest identyczna. Oczy-
wiście rozdzielenie tych pooli dla klientów nie stwo-
rzyło wartości dodanej i było niepotrzebne.

Marek Parkot Prezes Zarządu EP Serwis SA

RYNEK
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ce nad dopuszczeniem jej do obrotu. W pierwszej  
kolejności staraliśmy się dostarczyć rynkowi produk-
tu, jakiego oczekiwał. Następnie prowadzone były 
wszelkiego rodzaju testy, szczególnie przez naszych 
niemieckich kolegów. Po ich pomyślnym przejściu 
nasz nowy produkt opisano w stosownej normie. 
Tak przez te wszystkie miesiące zrodziła się paleta 
o technicznym symbolu EPAL7, wymiarach 800x600 
mm i po raz pierwszy w historii Epal - z metalowy-
mi wspornikami. Na chwilę obecną mamy już opra-
cowaną normę dot. tej palety i jesteśmy w trakcie 
negocjacji z dostawcami metalowych wsporników. 
Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, palety będą u 
nas dostępne od kwietnia tego roku. – mówi Paweł 
Wojciechowski Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju 
PKN EPAL.

Czy UIC będzie w stanie skutecznie konkurować z 
poolem paletowym EPAL, trudno jednoznacznie 
stwierdzić, są głosy, które nie dają żadnych szans 
na powodzenie UIC, w budowie struktur własnego 
poolu paletowego. W PKP, naturalnego zdawałoby 

się partnera, dla takiego projektu, raczej UIC nie 
znajdzie sprzymierzeńca, ponieważ PKP nie jest tym 
zainteresowane, komórki, które kiedyś były odpo-
wiedzialne za licencje nie istnieją, a o nowych jakoś 
nie słychać. Tworzenie struktur poolu paletowego to 
organiczna praca, która przede wszystkim potrze-
buje kapitału, który może i w UIC jest, jednak trzeba 
go jeszcze umiejętnie wykorzystać. Czas pokaże, czy 
„pool palet kolejowych” będzie się coraz bardziej li-
czył, na rynku nie jest zanadto widoczny, pozosta-
wiony samemu sobie, może trwać, jednak o rozwój 
trzeba zabiegać. 

Rynek skupia swoją uwagę tam, gdzie jest większy 
potencjał do rozwoju, gwarantujący niezakłócone 
współdziałanie i korzystanie z potrzebnych do re-
alizacji biznesowych zadań narzędzi. W systemach 
logistycznych łańcuchów dostaw, liczy się pewność 
realizowanych w czasie transakcji, które nie mogą 
być obarczone zbyt dużym ryzykiem.   

Red.

- Podpisanie porozumienia pomiędzy EPAL a UIC pod 
koniec zeszłego roku kończy pewną negatywną erę 
dot. wymiany palet. Pamiętając, iż w obrocie paleto-
wym w ramach naszego kraju problemy z wymianą 
palet praktycznie nie istniały to cały czas zdawaliśmy 
sobie sprawę, iż polskie przedsiębiorstwa eksportują 
swoje towary i wyroby do innych krajów, w tym tak-
że i do takich, które tej wymienialności nie uznawały. 
Porozumienie było bardzo długo oczekiwanym do-
kumentem, który jak się okazało - rozwiązał bardzo 
wiele problemów polskich przedsiębiorstw. Po blisko 
kwartale od jego oficjalnej publikacji nie są już zgła-
szane nam przypadki dot. braku wymienialności pa-
let.

Od podpisania w październiku 2014 porozumienia pomiędzy EPAL a UIC, 
sytuacja na rynku paletowym unormowała się. Nie ma już formalnych 
przeszkód dla akceptowania i wymiany obu typów palet. Palety EPAL – 
EPAL i UIC – EUR są produkowane w oparciu o te same normy techniczne 
i wzajemnie wymienialne (oczywiście pod warunkiem spełnienia kryteriów 
wymienialności). Klienci decydują, które palety kupić, mając jednocześnie 
spokój, że nie ma formalnych podstaw do odrzucenia dostawy czy odmowy 
wymienialności palet. 
W interesie obu podmiotów jest teraz dbanie o jakość produkowanych na ich 
licencji palet – bo ostatecznie to ten czynnik może zadecydować o ewentual-
nym zniechęceniu użytkowników. Nie trzymanie standardu podważa zaufa-
nie i psuje „markę” – a w dłuższym okresie może prowadzić do niechęci wo-
bec konkretnego rodzaju palet, tak jak to było z paletami EUR z cechą PKP w 
2004 roku. Ważnym punktem porozumienia jest w związku z tym deklaracja 
współpracy przy kontroli produkcji palet, tj. wybranie jednego, wspólnego 
dla EPAL oraz UIC towarzystwa kontrolnego. W interesie użytkowników jest, 
by zapis ten jak najszybciej wszedł w życie.
ECR Polska w swoich Kartach Oceny Palet również uwzględnia oba rodzaje 
palet – EPAL-EPAL i EUR-UIC.

Paweł Wojciechowski Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju 
Polskiego Komitetu Narodowego EPAL 

Mateusz Boruta Dyrektor Zarządzający 
ECR Polska Sp. z o.o.

RYNEK
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Ilość palet zwrotnych na rynku FMCG wynosi  
około 30 mln szt. Stosunek ilości wydań palet EPAL/
EUR vs. Ilości wydań palet kolorowych (palety poolu 
zamkniętego), pokazuje tabela poniżej.

Otwarty pool paletowy oparty o licencjonowane pa-
lety EPAL/EPAL ma tę przewagę nad innymi poolami 
paletowymi, iż nie ma możliwości zmonopolizowania 
tego poolu (palety EPAL/EUR tworzą otwarty pool 
paletowy), poza tym, bardzo łatwo jest wejść do nie-
go jak i wyjść.

Udział pooli w rynku palet
Jak pokazuje wykres nr 2, „Udział pooli w rynku pa-
let” w 2014r., pomimo ogromnego zainteresowania 
rynku użytkowaniem oryginalnych palet EPAL/EUR, 
zauważalny jest spadek udziału EPAL w rynku FMCG. 
Z czego wynika spadek? Palety te tracą rynek na 
rzecz pooli zamkniętych, a jakie są tego przyczyny? 

Odpowiedz jest okrutna: używana  paleta (zwana 
potocznie białą), może być przedmiotem handlu, 
każdy może ją nabyć i sprzedać, mówimy o dużym 
rynku. Odpowiedzią na zadane pytanie są również 
odpisy palet białych, sięgające w niektórych sieciach 
handlowych do blisko 40% dostaw palet, co powo-
duje koszt (nawet) 10 zł na paletę, gdzie przeciętnie 
ten koszt wynosi około 3 zł. Handel nie chce zwra-
cać uszkodzonych palet EPAL/EUR. Standardowo % 

uszkodzeń palet sięga 15-20% palet. Dlaczego w 
poolach zamkniętych nie ma takiej sytuacji? W tym 
przypadku sytuacja jest odwrotna, handel zwraca 
palety poolom zamkniętym w tym palety uszkodzo-
ne. Ten problem jest fundamentalny na rynku pa-
letowym. W poolach zamkniętych nie ma z zasady 
tego typu kosztów.

Innym powodem jest wymuszanie przez handel od-
bioru palet przy dostawie towaru w tzw. systemie 
1:1, co powoduje drastyczny wzrost kosztu odbioru 
palet nawet o 3-4 zł. Sytuacja ta wymusza pozosta-
wanie palet w handlu. I w tym przypadku sytuacja 
jest odwrotna w stosunku do innych pooli palet. 
System ten nie obejmuje poolu zamkniętego, gdzie 
palety odbierane są w ilościach cało pojazdowych. 
Argument broniący tego typu praktyki: „nie jesteśmy  
paleciarnią” – magazynem paletowym, jest bałamut-
ny, ponieważ można ten problem rozwiązać przez 
inne transakcje, jak np. sprzedaż tych palet przez do-
stawców czy prowadzenie sald paletowych . Niestety 
rynek przyzwala na tego typu praktyki między inny-
mi z powodu korzyści płynących z przywłaszczenia 
sobie cudzego aktywu.

W poolach zamkniętych z reguły nie występują te 
problemy.  Poole zamknięte z zasady nie ponoszą 
również kosztów obrotu swoją paletą na rzecz  han-
dlu, takich jak; transport palet, selekcja, magazy-

Usługa outsourcingu palet w Polsce z roku na rok zdobywa coraz większe uznanie i popu-
larność, głównie w branży FMCG. Wynajem palet przy zastosowaniu standardu EPAL/EUR 
na rynku krajowym wciąż jest w trakcie rozwoju, skutkiem czego znakomita część rynku 
pozostaje nadal do zdobycia, co oznacza ogromne perspektywy rozwoju i  korzyści dla usłu-
gobiorcy. Przyspieszenie procesów dystrybucji, zwiększenie kontroli nad każdym z ogniw 
łańcucha dostaw, utrzymanie zapasów, w końcu wysoka jakość nośnika to tylko wybrane 
korzyści ze stosowania wynajmu licencjonowanych palet EPAL.

RYNEK
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nowanie czy załadunek, a są to realne koszty, tym  
samym to handel robi prezent poolom zamkniętym.

Praktyka pokazuje, że odpis palet jest ewidentnie 
uznaniowy, niezależny od jakości palet. Wynosi on 
od 1 do nawet 80% palet. Co ciekawe, dostawa no-
wych palet najczęściej powoduje spadek odpisu o  
1%. Przychody ze sprzedaży dają 100% zysku dla 
handlu i ewidentnie poprawiają wyniki finansowe. 
Dla przykładu: przy wydaniach 120 mln. szt. palet 
rocznie odpisuje się średnio 15 mln. sztuk palet, co  
przy średniej sprzedaży 14 zł za paletę i odzyskaniu 
opłat produktowych  daje to kwotę blisko 200mln. zł 
zysku - zysku dla handlu. Jak widać chodzi tu o duże 
pieniądze.

Handel ewidentnie dyskryminuje pool otwarty,  
faworyzuje natomiast pool zamknięty, czerpiąc zyski 
z odpisów palet w poolu otwartym. Stawia się przy 
tym sprawę jasno - jeżeli ktoś nie zgadza się na od-
pisy, to niech przejdzie do poolu zamkniętego. Na 
tej niechlubnej praktyce korzystają poole zamknięte, 

co może powodować tworzenie monopolu. Musimy 
pamiętać, że w oparciu o pool otwarty funkcjonu-
je dystrybucja w FMCG, poole zamknięte z zasady 
nie zgadzają się na wykorzystywanie swoich palet do 
copakingu i wysyłania ich z centrów dystrybucyjnych 
do sklepów. Jeżeli dalej będzie spadać udział poolu 
otwartego to z czego będzie  odpisywać palety han-
del i jaki będzie poziom tego odpisu? 

Wniosek 
To głownie czynniki zewnętrzne właściwe tylko na 
rynku polskim dyskryminują obrót poolem otwartym.  
Rynek godzi się na dyskryminację poolu otwartego i 
płacenie tzw. podatku paletowego, ponieważ każdy 
dostawca boi się zepsucia relacji z odbiorcą i utraty 
sprzedaży. Jeżeli nie będziemy egzekwować zwrotu 
swojej własności, sytuacja na rynku pooli otwartych 
się nie poprawi. Jaki to będzie miało oddźwięk dla 
całego rynku? Dla przyszłości? Etyki biznesu? 

Marek Parkot
Prezes EP Serwis S.A.
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Rok 2015 może być przełomowy dla systemów pale-
towych używanych w Polsce. Może nastąpić  mono-
polizacja rynku co w konsekwencji odbije się na jego 
uczestnikach. Standardowa drewniana paleta cztero-
wejściowa 800x 1200  ma się dobrze. Ale jakie będzie 
dominujące oznaczanie to już szerszy  problem. 

Obecnie mamy dwa konkurencyjne systemy dla 
gospodarki paletowej : 
1. Pool otwarty w oparciu o „białą” paletę EPAL 

oraz UIC
2. Pool zamknięty „kolorowy” z dominacją  CHEP 

(palety niebieskie). 

Najlepsze praktyki  w dziedzinie zarządzania pale-
tami powinny dotyczyć kilku obszarów:
1. Obszaru finansowego i oszacowanie ryzyka fi-

nansowego ponoszonego w procesie  paleto-
wym,

2. Obszaru spójnej kontroli i nadzoru właściciel-
skiego, 

3. Poszanowania zasady własności, wartości palety 
z pełnymi konsekwencjami finansowymi i orga-
nizacyjnymi 

4. Polityki środowiskowej w tym oszczędności w 
zakresie transportu, emisji szkodliwych substan-
cji oraz ochrony  zasobów leśnych. 

Jako niezależny ekspert analizuję rynek całościowo i  
widzę  że powyższe zasady i wynikające z nich dobre 
praktyki a później  procedury operacyjne uwzględ-
niane są zarówno dla poolu otwartego palet białych 
(EPAL) jak również dla pooli zamkniętych „koloro-
wych” CHEP,LPR lub IPP Logipal.  Jednak ich „wartość 
ważona” jest zdecydowanie różna.  

W odniesieniu do obszaru finansowego
Obecnie organizacje chcą przechodzić  z kosztów 
stałych na koszty zmienne. Prawidłowe zarządzanie 
zapasami to główne źródło oszczędności w przed-
siębiorstwie.  Dobre praktyki zarządzanie paletami 
powinny zagwarantować ich dostępność w miejscu 
i czasie najdogodniejszym dla przedsiębiorstwa. 
Świadome przedsiębiorstwo powinno potrafić po-
równywać koszty poolu otwartego i zamkniętego. 

Dobre praktyki w zarządzaniu paletami

Niestety uważam że obecnie tylko niewielka część 
organizacji posiada właściwą wiedzę na temat wła-
snych kosztów związanych z gospodarką paletową,  
w szczególności kosztów wymiany palet EPAL.  Wg 
ECR oraz kalkulatora paletowego dla średniej firmy 
wynoszą one co najmniej 10-12 zł za cykl. Czy mamy 
świadomość takich kosztów? 

Dobre praktyki w celu optymalizacji  poolu otwar-
tego EPAL idą w dwóch kierunkach: 
1. Oddanie gospodarki paletowej wyspecjalizowa-

nej firmie i opłacie za tzw. cykl. Wtedy taka wy-
specjalizowana firma zarządza paletami Klienta 
lub  wynajmuje mu własne. Taką działalnością 
zajmuje się np. EP SERWIS.  

2. Przedsiębiorstwo  ma świadomość strat na go-
spodarce paletowej i przekazując je pod produk-
tem swojemu klientowi odzyskując część środ-
ków (kaucja, sprzedaż) a na kolejny cykl  kupuje  
palety.  Nowe lub używane np. przez EUROPAL  

W odniesieniu  do spójnej kontroli i nadzoru właści-
cielskiego: Jeżeli nie ma kontroli nad przekazywanie 
palety, nie ma również kontroli nad odpowiedzialno-
ścią za utratę jej wartości np. poprzez zniszczenie, 
zamianę itp.  Dobre praktyki powinny obligatoryjnie 
zobowiązywać do tworzenia takich zasad budowy 
łańcucha dostaw aby  określały taką odpowiedzial-
ność.  Dzisiaj w przypadku pooli zamkniętych CHEP, 
LPR jako właściciel palety wkalkulowuje koszt uszko-
dzeń w cenę za cykl rotacyjny. Dba również o procesy 
dostaw i odbiorów swoich pustych palet.  W przy-
padku  poolu otwartego EPAL sytuacja jest znacznie 
gorsza. Jest kompletna luka w przypadku odpowie-
dzialności za paletę operatorów logistycznych.  EPAL 
jako właściciel marki i koordynator poolu otwartego 
skupia się na etapie produkcji palet i  nie robi prawie 
nic aby kontrolować sposób postępowania z własną 
marką EPAL w łańcuchu dostaw. A ma przecież na-
rzędzia np. w postaci Bureau Veritas. Nawet w etapie 
weryfikacji w łańcuchu logistycznym (tzw. karty oce-
ny palet) podstawową ideą jest eliminacja palet źle 
wyprodukowanych, a nie tych  których cechy  unie-
możliwiają ich dalszą rotację. W mojej ocenie nie jest 
to zgodne z dobrymi praktykami. Celem pooli za-

Proces wymiany palet generujący koszty idące w setki 
milionów złotych rocznie, powinien wymuszać stosowa-
nie najlepszych praktyk zarządczych. Czy stan świado-
mości przedsiębiorstw pozwala na identyfikację, przy-
gotowanie, wdrażanie i realizację tych praktyk? Jako 
biegły sądowy w dziedzinie „Palety w logistyce” bez-
pośrednio obserwuję rynek i uważam że obecnie tylko 
niewielka część organizacji posiada właściwą wiedzę na 
temat tego procesu a co najważniejsze dalszych konse-
kwencji dla rynku.

ZARZĄDZANIE
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mkniętych jest największa ilość ro-
tacji, a tym samym  rozłożenie kosz-
tów stałych wyprodukowania palety 
na wiele cykli. A co ciekawe, palety 
do poolu otwartego i zamkniętego 
produkowane są przez te same fir-
my.  Co będzie z cenami jak nastąpi 
monopolizacja?         

Obszar poszanowania własności 
W przypadku pooli kolorowych 
sprawa własności jest jednoznacz-
na to są palety CHEP czy LPR. W 
kategorii dobrych praktyk powinna 
istnieć opłata  za obsługę własno-
ści tzn. Odbiorca (np. sieć handlo-
wa) po rozładowaniu produktu po-
winien mieć prawo do opłaty  za 
przygotowanie palet „kolorowych” 
do ich odbioru, magazynowanie 
czy specyficzne ułożenie  uszkodzo-
nych. W przypadku poolu otwarte-
go problem to  tzw. odpisy paleto-
we. „Dobrą” praktyką jest, że już na 
etapie umowy handlowej odbiorca 
(wielokrotnie monopolistyczny) za-
strzega sobie prawo do redukcji 
salda palet o 5-7%. Do tego do-
chodzą jeszcze dodatkowe straty 
eksploatacyjne na innych etapach 
łańcucha logistycznego i przed-
siębiorstwo wprowadzające palety 
do poolu traci 12-18%, a niekiedy 
25-50%. Konieczność ponoszenia 
takich kosztów może  docelowo 
zniszczyć ideę  poolu otwartego. 
Dobre praktyki powinny wskazywać 
co się dzieje z takimi „odpisanymi” 
paletami . Jeżeli były uszkodzone 
to powinny być zwrócone (tak jak 
palety „kolorowe”) jako uszkodzo-
ne. Paleta jest produktem, której 
wartość powinna być przenoszona 
na kolejnych uczestników łańcucha 
dostaw. Np. poprzez kaucjonowanie 
czy fakturowanie z opcją zwrotu i 
korekty. Zmiana standardu powinna 
wywoływać tak jak w przypadku uszkodzenia trans-
portowanego produktu konsekwencje finansowe i 
organizacyjne. 

W zakresie obszaru gospodarki środowiskowej do-
bre praktyki są misją i ideą marketingową pooli za-
mkniętych. W wielu publikacjach pokazują one na 
oszczędności drewna, emisję dwutlenku węgla itd.  
Propagowanie tych idei jest bardzo słuszne i dobrze 
gdy stoi za tym profesjonalizm i ekonomia. Efekt 
skali i większa ilość rotacji to mniejsze koszty stałe 
i większe zyski. Dobre praktyki w tym zakresie po-
winny dotyczyć również poolu otwartego. Firmom 

nie powinno się opłacać redukować z obrotu palet. 
Wcześniej wymienione odpisy paletowe czy uszko-
dzenia w transporcie powinny mieć odzwierciedlenie 
w postaci ewidencji palet przekazanych do naprawy 
i  odpadów drewnianych itd. z tego firmy powinny 
być rozliczane. 

Podstawową jednak dobrą praktyką dla poolu otwar-
tego powinna być dbałość aby paleta będąca w ob-
rocie nie była wyeliminowana z rynku.        

Krzysztof Wiak 
Ekspert rynku palet, biegły sądowy

ZARZĄDZANIE
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Obecnie mamy do czynienia z trzema podstawowy-
mi   rozwiązaniami stosowanymi w gospodarce pa-
letowej: 
1. Paletą jednorazową niewymienną
2. Paletami „białymi” czyli poolem otwartym wy-

miennych palet EPAL
3. Wynajmem palet związanych z korzystaniem z 

poolu „kolorowego” np. CHEP czy LPR

W przypadku  „1” sytuacja jest jasna. Mamy tu do 
czynienia tylko z funkcjonalnością zakupową i nie 
mam miejsca na elementy outsourcingu czy wynaj-
mu, być może w optymalizacji wykorzystania trans-
portu czy wciągnięcia do współpracy firm odzysku-
jących używane  palety.    

Przypadek „3”.  Poole kolorowe to klasyczny przypa-
dek wynajmu palet z jasnymi klarownymi kosztami 
(zmiennymi) związanymi z udostępnieniem palety. 
Poole zamknięte to obecnie  ok. 20 %  rynku. Poole 
kolorowe konkurują z sobą, ale to klienci (odbior-
cy) decydują na jakich paletach ma być dostarczany 
produkt.  W mojej ocenie w zakresie pooli zamknię-
tych zostanie zachowana dominacja CHEP ponieważ 
klienci nie będą chcieli zarządzać paletami kolejne-
go  poolu (np. LPR czy IPP Logipal) bo to przecież 
kolejna segregacja, magazynowanie itd. CHEP dzięki 
efektowi  skali, doświadczeniu, właściwemu zarzą-
dzaniu marżą i rozwojem, optymalizuje  ofertę dla 
klientów w zakresie poolu zamkniętego. W mojej 
ocenie udział  wynajmu palet z pooli zamkniętych 
będzie rósł.

Przejdziemy do przypadku „2” czyli  poolu otwar-
tego EPAL - rozwiązania istotnego dla 80 % rynku 
paletowego. Przed analizą czy korzystniejszy jest 

Outsourcing czy wynajem, co korzystniejsze
wynajem czy outsourcing rozwiązań paletowych po-
winniśmy  sobie odpowiedzieć, w czym nam te dzia-
łania mogą i powinny pomóc, i jakie problemy mają 
rozwiązać? 

Zagadnienie i utrudnienia występujące w zarządza-
niu poolem otwartym palet EPAL można podzielić 
na  grupy: 
• Ryzyko związane z odzyskaniem całej ilości pa-

let powierzanych klientowi z produktem (tzw 
odpisy paletowe i subiektywna weryfikacja przy 
dostawach)

• Koszty zwrotu palet (weryfikacja, transport w 
tym w szczególności transport jednostkowy)   

• Ilość  uszkodzonych i źle zweryfikowanych palet,
• Czasu zwrotu palet po dostawie (dostępność w 

czasie, miejscu, ilości)

Prowadząc wiele projektów uważam jednak że pod-
stawowym problemem  występującym dla poolu 
białego  EPAL (EUR) od przynajmniej dekady jest 
„udawanie” że wszystkim zależy aby on działał pra-
widłowo. Wynika to z faktu że palety są „wszystkich 
a tym samym nikogo”. Za konkretną  paletą nie idą 
realne koszty (cena, finanse), nie jest ona w żaden 
sposób identyfikowana, więc  mówiąc kolokwialnie, 
to przepychanie „zepsutego czy kukułczego jajka” i 
każdy dba o własny interes. Wprowadzając paletę po 
kilku cyklach i tak  staramy się odzyskać paletę pra-
wie nową (bo co będzie później). W przypadku palet 
używanych i subiektywizmu  zostawieni jesteśmy so-
bie. Jak mało jest spraw sądowych związanych  z pa-
letami. A to przecież 1mld zł i 50 mln nośników . Pale-
ta niczym nie różni się od transportowanego na niej 
produktu i pobieranie kaucji czy  obciążanie za brak 
nadzoru czy uszkodzenie powinno być standardem.  

Dla dalszych rozważań ważne jest stwier-
dzenie Henry Forda „Jeśli jest coś, czego nie 
potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż 
konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i 
powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pra-
cy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.”  A jak się 
to ma do gospodarki paletowej?

ZARZĄDZANIE
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Jeżeli wymianę i odzysk własnych palet robimy sami 
to musimy liczyć się z zagazowaniem zasobów i  
znacznymi kosztami i ryzkiem.  Ale punktem wyjścia 
jest, czy znamy własne koszty cyklu paletowego dla 
poolu otwartego EPAL?  Czy chcemy je szczegó-
łowo definiować? Często dla dobrej współpracy z 
klientem powstaje decyzja o liberalizacji i spolegli-
wości w odzyskiwaniu palet. 

W mojej ocenie  outsourcing i wynajmem palet 
to przyszłość i wie to każdy manager który szcze-
gółowo zna koszty swojej gospodarki paletowej i 
prawidłowo szacuje ryzyko. Oczywiście uwzględnia 
wszystkie koszty min tzw. odpisy paletowe, straty w 
transporcie, koszty kapitału na kolejne zakupy czy 
koszty zwrotu symbolicznych 10 palet od klienta itd.

Jeżeli mamy zdefiniowane grupy kosztowe to mo-
żemy przeanalizować ofertę rynkową i zdecydować 
się na funkcjonalność outsourcingową  w pełnym 
lub ograniczonym zakresie (np. tylko weryfikacja 
palet czy transport małych ilości). Wtedy wyspecja-
lizowana firma np. EP Serwis zarządza naszą wła-
sność, dokonuje odbioru naszej własności. Wszyst-
kie etapy są zdefiniowane w umowie i koszty są 
jasne. Outsourcing to znakomite rozwiązania gdy 
pracujemy w  firmie na różnych systemach  paleto-

wych ( jednorazowe, kolor, EPAL) lub różnych gru-
pach klientów. Outsourcing to również dobra forma 
„zdjęcia z siebie” pewnych niewygodnych elemen-
tów gospodarki paletowej np. weryfikacji palet u 
klienta. Outsourcing w gospodarce paletowej to 
znakomite narzędzie optymalizacji, planowania i 
szacowania ryzyka. Firmy pracujące w outsourcingu 
paletowym  wcześniej czy później i tak zdecydują 
się aby pozbyć się swoich palet i przejść na wyna-
jem. Wtedy tylko oferta rynkowa będzie wskazywa-
ła czy chcemy korzystać z oferty poolu otwartego 
EPAL czy poolu zamkniętego np. CHEP. Osobiście 
uważam że konkurencja rynkowa dla gospodarki 
rynkowej powinna istnieć. Rozwiązanie wynajmu 
to rozwiązanie oparte na „pilnowaniu swojej wła-
sności”.  Jeżeli jednak  firma wynajmująca palety 
EPAL miałaby przejąć wszystkie problemy obecnych 
użytkowników palet EPAL to przegra. Obawiam się 
jednak że dzisiejsze podejście do poolu otwartego 
EPAL poprzez wszystkich użytkowników (od właści-
ciela marki do firmy utylizacyjnej) rozumiane jako   
„najwięcej wyrwać tylko dla siebie” może mieć w 
przyszłości, złe skutki dla rozwiązań opartych na 
poolu otwartym EPAL.  

Krzysztof Wiak
Ekspert rynku palet, biegły sądowy

Krzysztof Wiak: Praktyk z ponad 20 letnim do-
świadczeniem, manager wiodących firm głównie 
z branży FMCG, Ekspert  łańcucha dostaw oraz 
biegły sądowy w dziedzinie „Palety w logistyce”. 
Autor szeregu publikacji w fachowych pismach 
branżowych, prelegent na licznych konferencjach 
branżowych, gdzie poruszana jest tematyka logi-
styki palet.  

W ramach własnej firmy WIAPAL i działając jako 
niezależny ekspert we współpracy z wiodący-
mi firmami szkoleniowymi   prowadzi szkolenia  
i projekty konsultingowe z zakresu:
• Prawidłowej gospodarki paletowej i optyma-

lizacji kosztów
• Optymalizacji łańcucha dostaw 
• Gospodarki magazynowej i przepływów  

wewnątrz organizacyjnych 
• Customer service dla klienta zewnętrznego  

i wewnętrznego
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Palety plastikowe można także wytwarzać w wersji prze-
wodzącej prąd elektryczny lub wyposażonej w antypo-
ślizgową pokrywę górną, podnosząc bezpieczeństwo 
transportu ładunków. Całkowicie zabudowane palety są 
łatwe w czyszczeniu i wyjątkowo dobrze nadają się do 
sektora spożywczego, higieny i pomieszczeń czystych 
(ang. „clean room”). Palety Utz (UPAL) dostępne są w 
wersji Euro, ISO i jako półpalety.

Bezpieczeństwo ładunku 
Na gładkiej powierzchni palety towar może się z ła-
twością przesunąć, palety produkowane przez firmę 
Georg UTZ, posiadają wykładzinę antypoślizgową w 
postaci pokrycia elastomerowego powierzchni palety, 
które składa się z lakieru poliuretanowego złożonego 
z dwóch komponentów. Tworzy on gumopodobną, 
błyszczącą powierzchnię o bardzo dobrych właściwo-
ściach antypoślizgowych. Powierzchnię palety można 
pokryć w całości lakierem elastomerowym, lub w części, 
tworząc pasy z elastomeru nie pokrywając elastome-
rem całej powierzchni, lecz jedynie dwa pasy. Działanie 
antypoślizgowe jest jednak skuteczne jedynie podczas 
kontaktu towaru z pasem elastomerowym, jest to roz-
wiązanie stosowane w miejscach, gdzie przyczepność 
towarów nie jest warunkiem koniecznym w transporcie. 
Innym rozwiązaniem jest lakier ziarnisty, składający się  
z dwóch komponentów lakieru bezbarwnego, który 
tworzy na powierzchni palety delikatną, ziarnistą struk-
turę. Dzięki temu paleta posiada świetne właściwości 

antypoślizgowe, a trans-
portowane na niej towa-
ry są bezpieczne.

Paletowa ewolucja
UPAL-I, to mocna, wy-
trzymała i o licznych 
zastosowaniach paleta 
przemysłowa, szcze-
gólnie bezpieczna w 
obsłudze, a dzięki swo-
jej mocnej konstrukcji, 
paleta posiada długo-
trwałą żywotność. Zasto-
sowane  rozwiązania w 
sposób istotny wpływa-
ją na jakościowo nowe 
właściwości, co miało 

miejsce  w przypadku plastikowej palety  firmy Georg 
UTZ. Podstawową cechą nowej palety jest możliwość jej 
wzmocnienia po zakończeniu procesu produkcji, zwięk-
szając znacznie jej nośność.  Konstrukcja palety posiada 
odpowiednio przygotowane otwory, w które wsuwane 
są stalowe profile po jej długości oraz szerokości.  Ten 
prosty zabieg pozwala na znaczne zwiększenie nośno-
ści palety z 500 kg do 1250 kg składowanej na regale  
i do 4000 kg, przy składowaniu statycznym na posadz-
ce.

Paletę UPAL-I można uzbroić w gumowe korki, które 
zabezpieczają ładunek przed ześlizgnięciem  z palety, 
a uzbrajając spód palety, ograniczany jest poślizg wi-
deł wózka widłowego o spód palety. W palecie jest 24 
miejsc na montaż antypoślizgowych gumowych kor-
ków, zarówno na górnej powierzchni palety jak i na tej 
część pod spodem. Jak nie ma potrzeby, to nie mon-
tuje się wszystkich korków, mogą to być wybrane kilka 
punktów, ale generalnie jest możliwość dozbrojenia tej 
palety dwudziestoma czterema takimi korkami.

Paleta UPAL-I jest dedykowana wszędzie tam, gdzie 
realizowane są procesy magazynowania i dystrybucji, 
również  w systemach automatycznych. Paleta jest przy-
gotowana do współpracy z wieloma różnymi rodzajami 
automatyki magazynowej, czy przenośnikami auto-
matycznymi stosowanymi w magazynie. Regały i ma-
gazyny wysokiego składowania, gdzie są regały stricte 
paletowe także właśnie ze względu na to obciążenie 
po wzmocnieniu palety do 1200 kg. Praktycznie każda 
branża, która ma potrzeby stosowania palet innych niż 
drewniane w magazynie.

Kompatybilna konstrukcja
Konstruktorzy przewidzieli dla palety, wielorakie za-
stosowanie,  jeżeli jest potrzebna jednostka transpor-
towa, można to zrobić wykorzystując  składane ramy 
i pokrywę o wymiarach 1200x800mm. Takie składane 
ramy, zmieniają funkcjonalność palety, która staje się 
skrzynią do której można załadować towar. Po wyjęciu 
towaru, ramę można złożyć na płasko i mamy z powro-
tem znormalizowaną paletę. Paleta jest  kompatybilna 
z pojemnikami EURO, to znaczy że na wymiarze EURO 
1200 x 800, można układać  pojemniki  EURO, które są 
wynikową tego wymiaru, czyli 600 x 400, 800 x 600 czy 
400 x 300 i pasują do tej palety.

Palety plastikowe nie stanowią alternatywę dla palet drewnianych - co do tego nie ma wąt-
pliwości. Posiadają znaczące zalety: mają stałą masę bez ładunku, są mocne i wytrzymałe, są 
dłużej przydatne do użycia niż palety drewniane i, przy zastosowaniu metalowych wzmoc-
nień, są wyjątkowo solidne i idealne do zastosowań w magazynach wysokiego składowania.
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Wraz z pojawieniem się hipermarketów, na rynku 
zaistniały nowe praktyki rynkowe stosowane przez 
nie. Ze względu na zdecydowanie większą siłę ryn-
kową wielkich sieci oraz ich przewagę kontraktową 
nad dostawcami towarów, powszechnym stało się 
wymuszanie przez hipermarkety nierównopraw-
nych warunków umów, takich jak narzucanie zani-
żonych cen zakupu, wydłużonych terminów płat-
ności za dostarczane do sieci towary, jak również 
wymuszanie nieekwiwalentnych świadczeń pie-
niężnych, np. bonusów bezwarunkowych i warun-
kowych, rabatów po transakcyjnych, a także różne-
go rodzaju opłat  półkowych. 

Praktyka gospodarcza pokazuje, że istnieją również 
inne formy wymuszeń  ze strony wielkich sieci han-
dlowych, dotykające nie tylko ich bezpośrednich 
kontrahentów, ale również podmioty z nimi powią-
zane. Dotyczą one gospodarki paletami, powszech-
nie wykorzystywanymi przy dostawie towarów do 

Nowe półkowe?  
Kilka słów o paletach

hipermarketów i do innych nabywców szczebla 
detalu. Palety są opakowaniami zwrotnymi, wielo-
krotnego użytku, przy czym do kilku procent  palet 
może ulegać uszkodzeniom w trakcie transportu  
i rozładunku, zwykle nadającym się do naprawy. 

Na rynku działają obecnie dwa poole paletowe: 
1. otwarty, oparty na swobodnym udostępnianiu 

palet wszystkim uczestnikom danego obrotu 
towarowego – funkcjonujący w oparciu o tzw. 
„paletę białą”, produkowaną zgodnie z kartą 
UIC 435-2 (paleta typu EUR), tworzące pool 
paletowy EPAL i pool palet kolejowych UIC,

2. zamknięty, tzw. kolorowy pool paletowy zarzą-
dzany przez podmioty, które mają w obrocie 
tylko i wyłącznie własne palety (kolorowe), jak 
CHEP, LPR, IPP Logipal i inne.

Palety te nie różnią się konstrukcją i materiałem,  
z którego zostały wykonane , jedyny elementem 

Wejście na polski rynek w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku wielkich sieci handlo-
wych było zjawiskiem oczekiwanym jako nowa jakość w handlu detalicznym. Postrzegane 
było ono jako droga poszerzenia oferty handlowej dla konsumentów, oraz jako korzystne 
dla dostawców nowe, dynamicznie rozwijające się i gwarantujące stabilność źródło popytu. 
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odróżniającym je jest barwa: palety poolu otwarte-
go są niewybarwione, zaś palety pooli zamkniętych 
ą barwione. Różnica ta nie wpływa jednakże na wa-
lory użytkowe lub trwałość palet.

Nie ulega wątpliwości, że palety białe i kolorowe, 
powinny podlegać zwrotowi do dostawcy towarów 
lub do wskazanego przez niego podmiotu, który 
palety mu udostępnił odpłatnie.   Tymczasem, na 
tym tle ujawnia się jeszcze jedna różnica pomiędzy 
tymi paletami: tkwi ona w różnym traktowaniu ich 
przez wielkie sieci: o ile palety poolu kolorowego 
podlegają zwrotowi niezależnie od ich stanu, to 
w odniesieniu do palet poolu otwartego sieci od 
kilku lat zaczęły stosować tzw. „odpisy paletowe”, 
polegające na niezwracaniu pewnej ilości palet, 
narzuconej przez hipermarket, pod pozorem ich 
uszkodzeń. Odpisy te, w skrajnych przypadkach, 
dochodzą do 70 % liczby palet dostarczonych wraz 
z towarami. Sieci, aby stworzyć pozór legalności 
takich działań, wprowadzają niekiedy w umowach 
z dostawcami towarów klauzule upoważniające je 
do stosowania tych odpisów, korzystając z prze-
wagi kontraktowej nad nimi i znanej powszechnie 
okoliczności, że dostawcy ci zwykle nie kontestują 
zasad współpracy z hipermarketami dopóty, dopó-
ki współpraca ta jeszcze trwa. 

Konsekwencją stosowania ww. praktyk przez wiel-
kie sieci handlowe jest ponoszenie  bezpośrednio 
przez właścicieli palet nieuzasadnionych strat i 
prowadzenie działalności w warunkach niższej 
rentowności, co prowadzi do wzrostu cen najmu 
palet, a w konsekwencji  zwiększa koszty dostaw-
ców towarów do hipermarketów. 

Z formalnego punktu widzenia dostawcy i wy-
najmujący palety mają możliwość obrony swoich 
interesów ekonomicznych przed nierównopraw-
nymi żądaniami hipermarketów. Przepisem, który 
może być wykorzystywany przez dostawców, jest 
art. 388 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym  
jeżeli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe po-
łożenie, niedołęstwo lub niedoświadczenie drugiej 
strony, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje 
albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej 
świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia 
umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej 
własnego świadczenia, druga strona może żądać 
zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia 
należnego jej świadczenia, a w wypadku gdy jedno 
i drugie byłoby nadmiernie utrudnione, może ona 
żądać unieważnienia umowy. Uprawnienia powyż-
sze wygasają z upływem lat dwóch od dnia zawar-
cia umowy. Przepis ten jednakże w praktyce rzadko 
jest skuteczną podstawą dochodzenia przez profe-
sjonalistów ochrony ich praw. Profesjonaliście jest 
bowiem niezwykle trudno wykazać, że znajdował 
się w takich warunkach materialnych, które zmu-
szają go do zawarcia umowy nawet za wszelką cenę 
lub nie pozwalają na swobodne pertraktacje (wy-
rok Sądu najwyższego z dnia 24 listopada 1998 r.,  
I CKN 667/97). Dodatkowo, wynajmujący palety nie 
zawsze dochodzą od nich zwrotu wszystkich palet 
zgodnie z umową najmu ze względu perspektywy 
dalszej współpracy. Proceder wielkich sieci prowa-
dzi jednakże do wspomnianego wyżej wzrostu cen 
najmu palet, które muszą zrekompensować wynaj-
mującym palety Euro koszt nabycia palet w miejsce 
zawłaszczonych przez wielkie sieci. 

Praktyka ta nie jest stosowana wobec zarządzających 
poolami zamkniętymi. Z powyższych względów, za-
chowanie wielkich sieci handlowych wypełniają zna-
miona art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji1, który  
zakazuje generalnej dyskryminacji pewnych pod-
miotów, której podstawą jest fakt, że ich pozycja ne-
gocjacyjna jest gorsza niż innych klientów. 

Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji nie określają w sposób zamknięty czynów 
nieuczciwej konkurencji. Przepisy tej ustawy wska-
zują jedynie w sposób generalny cechy, kwalifiku-
jące działanie lub zaniechanie przedsiębiorcy jako 
taki czyn. Zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy, „czynem 
nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne  
z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub 
narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.”  
Przepis ten ma charakter klauzuli generalnej, pozwa-
lającej na zwalczanie zachowań mających ww. cechy. 
Rozwiązanie to jest korzystne  z punktu widzenia 
realizacji celu ustawy, jakim jest ochrona interesów 
przedsiębiorców, zarówno naruszonych, jak i zagro-
żonych naruszeniem, zwłaszcza wobec ciągłej zmia-
ny zachowań wielkich sieci w relacjach z dostawcami.   
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Istotą czynu nieuczciwej konkurencji z art. 15 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest 
utrudnienie dostępu do rynku. Przez dostęp do 
rynku rozumieć należy m.in. swobodę decydowa-
nia przedsiębiorcy o uczestniczeniu w obrocie na 
danym rynku właściwym, swobodę prowadzenia 
na nim działalności oraz wolność w podjęciu de-
cyzji co do jej zakończenia. Utrudnianie przedsię-
biorcy dostępu do rynku występuje w przypadku 
zachowania, które w sposób sprzeczny z prawem 
lub dobrymi obyczajami prowadzi do stworzenia 
niekorzystnych warunków innemu przedsiębiorcy, 
przeszkadzające w prowadzeniu normalnej działal-
ności. 

Ponieważ palety należące do pooli zamkniętych. 
traktowane są przez znaczącą część hipermarketów 
odmiennie aniżeli palety pooli otwartych, bowiem 
w odniesieniu do tych pierwszych palet nie stosują 
one żadnej formy odpisów paletowych, prowadzi to 
do oczywistej dyskryminacji palet pooli otwartych  
i stwarza wynajmującym je znacznie gorsze warunki 
konkurowania aniżeli zarządzających poolami kolo-
rowymi. 

Zakwalifikowanie działań przedsiębiorcy jako czy-
nu nieuczciwej konkurencji sprawia, że czyn ten jest 
sprzeczny z prawem, a to powoduje, że czynności 
prawne będące przejawem czynu, np. poszczególne 
postanowienia zawartych umów, są nieważne z mocy 
prawa, zgodnie z art. 58 § 1 kodeksu cywilnego.

Na podstawie przepisów art. 18 ustawy o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji, poszkodowany kontra-
hent wielkich sieci może dochodzić zarówno środ-
ków o charakterze restytucyjnym, w szczególności 
poprzez żądanie:  
1. usunięcia skutków niedozwolonych działań,  
2. naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach 

ogólnych,  
3. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na 

zasadach ogólnych, jak również pozwalających 
na eliminację niedozwolonych i szkodliwych za-
chowań w przyszłości poprzez nakazanie zanie-
chania niedozwolonych działań.  

Działania wielkich sieci handlowych polegające na 
nieuzasadnionym zatrzymywaniu części palet (stoso-
waniu „odpisów paletowych”), zarówno bezumownie, 
jak i na podstawie umów zawierających upoważnie-
nie do niezwracania części  palet, podlegać mogą 
kwalifikacji na podstawie przepisów kodeksu karne-
go. Działania takie uznane mogą być bowiem zarów-
no za czyn naruszający art. 284 § 1 Kodeksu karnego, 
polegający na przywłaszczeniu sobie powierzonej 
mu rzeczy ruchomej, jak i  art. 304, uznającego za 
czyn wyzyskiwanie przymusowego położenia innej 
osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organiza-
cyjnej niemającej osobowości prawnej, i zawieranie  
z nią umowy, nakładając na nią obowiązek świadcze-
nia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym. 
Odpowiedzialność karna dotyczy osób fizycznych,  
a więc ewentualnie pracowników hipermarketów 
odpowiedzialnych za decyzje dotyczące gospodarki 
paletowej w jednostce, nie może natomiast dotknąć 
przedsiębiorstwa.   

O ile sprawy dochodzenia roszczeń dostawców to-
warów przeciwko hipermarketom dotyczących opłat 
półkowych są już standardem, i można uznać, że ist-
nieje linia orzecznicza korzystna dla dostawców, to 
sprawy dotyczące „odpisów paletowych” są dotych-
czas nieliczne. Jednakże, ze względu na skalę zjawiska 
i na wielomilionowe straty dostawców towarów do 
wielkich sieci oraz wynajmujących palety pooli otwar-
tych, ponoszących konsekwencje finansowe istnieją-
cych patologii gospodarczych na skutek konieczności 
ponoszenia wyższych kosztów, wpływających na ich 
konkurencyjność, należy liczyć się z ich wzrostem. 

Elżbieta Modzelewska-Wąchal
Kancelaria Radcy Prawnego
“Centrum Prawa Konkurencji”

 1tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.
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Firma Goliard, obecna na polskim rynku od ponad 
20 lat, specjalizuje się w produkcji różnych typów 
makaronów oraz dystrybucji sosów. W ciągu dwóch 
dekad funkcjonowania, spółka przeszła przemianę 
z niewielkiej, rodzinnej firmy, do przedsiębiorstwa 
o znaczącej pozycji na rynku; rozszerzyła ofertę  
o nowe produkty, a także rozpoczęła eksplorację 
rynków zagranicznych, w tym m.in. amerykańskie-
go, niemieckiego i ukraińskiego. Ale rozrost firmy to 
także większą odpowiedzialność. Ważna jest zatem 
m.in. gwarancja terminowych dostaw. A ta może być 
zaburzona w przypadku nieszczelnego systemu za-
rządzania paletami, który to problem dotyka bardzo 
wielu firm, zwłaszcza w branży FMCG. 

- Niewiele osób zdaje sobie sprawę ze strat, jakie 
ponoszą firmy w Polsce w wyniku problemów z za-
rządzaniem gospodarką paletową – mogą one wy-
nosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. 
Wynika to z niewłaściwej klasyfikacji nośników – ku-
powane i wysyłane do odbiorców są bowiem nośniki 
nowe, jednak zwrotnie firmy otrzymują często palety 
uszkodzone lub o niższej jakości, co w konsekwencji 
wymusza zakup nowych nośników w krótkim czasie 
i generuje dodatkowe koszty – tłumaczy Kinga Di 
Salvo, Dyrektor Generalna CHEP na Polskę i kraje 
bałtyckie. 

Goliard również nie ustrzegł się trudności z zarzą-
dzaniem nośnikami, choć pojawiały się pomysły  
z rozwiązaniem tego problemu. Zatrudniono pra-
cownika, którego zadaniem było monitorowanie 
nośników, okazało się jednak być to trudne do wy-
konania, a efekty były niezadowalające. Problem 
stanowiły bardzo intensywny obrót i liczba palet 
oraz skomplikowany system ich ewaluacji. Wówczas, 
kontrolę nad systemem dostaw powierzono wyspe-
cjalizowanej firmie, ale i to nie rozwiązało większości 
problemów, a Goliard wciąż ponosił koszty związane 
z nieefektywną obsługą palet. Operowano bowiem 
tzw. białym poolem, czyli paletami EUR – najbar-
dziej powszechnymi i najtrudniejszymi do skontro-
lowania, które często przekierowywane są na czarny 
rynek i które nie odznaczają się wysoką jakością. 
Natomiast nośniki CHEP z łatwością wyróżniają 
się ze względu na charakterystyczny, intensywnie  

Żadna firma nie funkcjonuje w próżni – na działanie przedsiębiorstwa, obok klientów  
i pracowników, wpływ mają także partnerzy biznesowi. Odpowiedzialność, zrozumienie oraz 
profesjonalizm stanowią fundament obopólnie korzystnej relacji pomiędzy firmami Goliard 
oraz CHEP Polska. 

LOGISTYKA
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niebieski kolor, co zdecydowanie utrudnia nielegal-
ny obrót takimi paletami, a ich żywotność jest więk-
sza niż standardowych nośników. 

- Cały czas się rozwijamy – poszerzamy swoją ofer-
tę, chcemy wprowadzać nowe produkty, eksportuje-
my, stale współpracujemy z włoskim producentem. 
Musimy mieć pod kontrolą nie tylko finanse, ale też 
całą logistykę dostaw, aby zapewnić naszym klien-
tom usługi na najwyższym poziomie. Tym bardziej, 
że niewywiązywanie się z umów wiąże się z karami 
i obniża naszą wiarygodność. Postanowiliśmy więc 
rozwiązać problem z gospodarką paletową we współ-
pracy z doświadczonymi ekspertami CHEP – opowia-
da Grzegorz Nicpoń, Dyrektor ds. Marketingu i Han-
dlu firmy Goliard. 

Firma CHEP oferuje kompleksowe rozwiązania  
z zakresu zarządzania nośnikami – klienci zawsze 
otrzymują pożądaną liczbę wysokiej jakości palet, 
które dostarczane są na miejsce załadunku, a zle-
ceniodawca musi jedynie podać adres docelowy. 
Pozostałe operacje związane z nośnikami – zwrot, 
rozliczenia, naprawy – wszystko to dokonywane jest 
przez CHEP, a cena takiej obsługi jest precyzyjnie 
wyliczana, nie ma więc mowy o ukrytych kosztach. 
Taki mechanizm ułatwia planowanie łańcucha do-
staw zgodnie z potrzebami i możliwościami klienta, 
daje gwarancję terminowości zleceń, a także pozwa-
la na oszczędność czasu i pieniędzy. 

- Co dla nas istotne, CHEP 
jest firmą obecną na  
rynku międzynarodo-
wym od wielu lat. To 
zdecydowanie ułatwia 
relacje z klientami za-
granicznymi, w tym  
z naszym włoskim part-
nerem – Pasta Zara z 
którym współpracujemy 
już ponad 10 lat. Kontro-
la nośników wysyłanych 
zagranicę jest szalenie 
skomplikowana, a współ-
praca z CHEP odciąża 
nas w zakresie kontroli 
nośników, dzięki czemu 
my możemy realizować 
swoje cele i skupić się 
na innych zadaniach – 
podsumowuje Grzegorz  
Nicpoń. 

Istotnym wyróżnikiem firmy na tle konkurencji są 
podejmowane przez CHEP działania o charakterze 
proekologicznym, takim jak pozyskiwanie drewna  
w sposób wspierający odnawianie zasobów natural-
nych, maksymalne wykorzystanie cyklu życia każde-
go nośnika i recycling palet.

Foto: CHEP
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Pojawienie się pooli paletowych, sprawiło, że zaczęto 
przyglądać się kosztom związanym z paletami, które są 
częścią każdego łańcucha dostaw. Jeżeli wolumen ilości 
palet jest niewielki lub towar na nich transportowany 
jest znacznej wartości, to te koszty nie są zauważalne i 
w większości przypadków nie są ewidencjonowane. Ina-
czej jest, gdy w obrocie są setki lub tysiące palet, zmie-
nia to postać rzeczy, paleta  - szczególnie ta wysokiej 
jakości spełniająca normy karty UIC  435-2, zwana pa-
letą EUR, staje się towarem wysokiej wartości, a  koszty 
mogą osiągać wartość bliską wielu milionów złotych.  

W drodze ewolucji gospodarczej, rynek wypracował na-
rzędzia, które pozwalają na optymalizację w zarządza-
niu i efektywne gospodarowanie zasobami paletowymi, 
obniżające koszty operacyjne do niezbędnego mini-
mum. Usługa logistyki palet, to złożony proces zapew-
niający korzystającemu optymalne dostawy i odbiór 
palet w każde miejsce obsługiwanego łańcucha dostaw, 
z gwarancją wysokiej jakości obsługi w najlepszej cenie. 
Współpraca polegająca na dopasowaniu rozwiązań do 
potrzeb partnera biznesowego, zapewnieniu najwyż-
szej wydajności łańcucha dostaw w określonym czasie 
i miejscu.   

Logistyka palet to najlepsze rozwiązanie dla gospodarki 
paletowej, zarządzanie paletami na optymalnym pozio-
mie, gwarantujące bezpieczeństwo towaru i termino-
wość  dostaw. Dynamicznie rozwijający się rynek sieci 
handlowych  zwiększa zapotrzebowanie na te usługi, 
które jednak do najłatwiejszych nie należą. Dlatego tak 
niewiele jest firm świadczących usługi logistyki palet, 

spełniające wymienione wyżej kryteria, do tego grona 
zaliczyć należy firmy Becker, CHEP Polska, EP Serwis,  

Europal, LPR, Padewscy, Paki Logistics, Palettenwerk.

Rynek będzie rósł, deweloperzy powierzchni przemy-
słowej i magazynowej notują wysokie zaangażowanie 
inwestorów, w 2014 roku zasoby powierzchni prze-
mysłowej i magazynowej wyniosły blisko 9 mln m2 ,  
z czego wolumen transakcyjny wyniósł 2,4 mln m2. Na 
tych przestrzeniach realizowane są operacje logistyczne 
związane z obsługą łańcuchów dostaw, przepływ towa-
rów odbywa się na paletach, więc zapotrzebowanie na 
profesjonalne usługi logistyki palet będzie rosło.

Rynek logistycznych usług rośnie i rozwija się wchodząc w nowe obszary gospodarcze oraz 
struktury operacyjne,  podnosząc jakość i efektywność zarządzania.  Gospodarka paletowa, 
to istotna część operacyjnych działań łańcucha logistycznego, niedoceniana jeszcze przez 
wielu zarządzających łańcuchami dostaw. Zaczyna się to powoli zmieniać, gdyż zarządzający 
gospodarką paletową dostrzegają korzyści, jakie niesie optymalizacja zarządzania opakowa-
niami transportowymi, jakim jest paleta. 

Profesjonalny dostawca usług

Profesjonalny dostawca usług logistyki palet :
• oferuje tylko oryginalne palety zgodne  

z normą UIC 435-2, kartą ECR oraz normami 
branżowymi

• umie zanalizować indywidualne potrzeby 
klienta i przygotować optymalne rozwiązania 
dla łańcucha dostaw,

• posiadać odpowiednie zaplecze serwisowe  
i naprawcze  zapewniające pełna obsługę  
paletową,

• posiadać dedykowany system zarządzania po-
olem paletowym, dający się łatwo zintegrować 
z systemem klienta

• posiadać opracowane proste i przejrzyste kal-
kulatory „kosztów paletowych”,

• posiadać zaplecze do recyklingu i odzysku od-
padów
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Sieci detalicznej sprzedaży artykułów spożywczych
Za sieć handlową uznaliśmy podmiot posiadający 
minimum 5 sklepów. Działający zgodnie z kodem 
PKD w sektorze handlu detalicznego. Jednocześnie 
w analizie finansowej zostały ujęte tylko te podmioty, 
które istnieją na rynku minimum pięć lat i w ostatnich 
trzech latach terminowo wywiązały się w Krajowym 
Rejestrze Sądowym z obowiązku publikacji danych 
finansowych. Pomimo doskonałej kondycji finanso-
wej na rynku sieci handlowych wyraźnie daje odczuć 
się spowolnienie na rynku. To przejawia się nie tylko 
w spadającej liczbie otwieranych nowych punktów 

lecz przede wszystkim w twardych danych finanso-
wych. Przychody i zyski nie rosną już tak gwałtownie, 
spada rentowność sieci handlowych.

Blisko 200 ujętych w analizie finansowych sieci han-
dlowych w 2013 roku wykazało się 101,6 mld zł 
przychodu. W porównaniu do 2012 roku stanowi to 
wzrost o niespełna 1 proc. To zdecydowany spadek. 
Bowiem na przestrzeni 2012 / 2011 rok te podmioty 
wykazały wzrost przychodów blisko 17 proc.

Warto podkreślić, że rynek w tym segmencie jest 
mocno skonsolidowany. Bowiem pierwszych 10 sieci 
wykazało blisko 80 proc. przychodu wszystkich uję-
tych w analizie podmiotów. Z tych 200, aż 43 ujęte  
w badaniu podmioty wykazały się w 2013 roku stra-
tą. Mimo tego ogółem wykazały się 2,1 mld zł zy-
sku, co w porównaniu do analogicznego okresu roku 
ubiegłego stanowi wzrost o 16 proc. Tym samym ob-
serwujemy powrót do sytuacji sprzed 2 lat. Słabną-
ce dynamika przychodów i niewystarczający wzrost  
zysków przykłada się na spadek rentowności sieci 
handlowych. 

Wyniki finansowe sieci z ostatnich trzech lat obra-
chunkowych udowadniają to, że Jeronimo Martins 
właściciel m.in. Biedronka zdecydowanie umocnił 
swoją pierwszą pozycję w polskim handlu. Stwierdze-

Wywiadownia gospodarcza poddała analizie branżowej i zbadała kondycję finansową sieci 
handlowych detalicznej sprzedaży artykułów spożywczych jak również hurtowni spożyw-
czych. Sieci handlowe sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych w Polsce mają się do-
skonale. Rosnąca sprzedaż wewnętrzna w naszym kraju sprzyja dobrej kondycji finansowej 
tych podmiotów . W efekcie ponad 53,8 proc. z ponad 200 ujętych w analizie podmiotów 
znajduje się w bardzo dobrej i dobrej kondycji finansowej. Dodatkowo 23,7 proc. w dobrej. 
Tym samym na koniec stycznia 2015 roku 15,5 proc. było w słabej kondycji i 7 proc. w bardzo 
złej kondycji. 

Kondycja finansowa sieci detalicznej sprzedaży ar-
tykułów spożywczych

Źródło: Bisnode Polska, analiza branżowa rynku handlu arty-
kułów spożywczych.
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nie to znajduje swoje potwierdzenie w twardych da-
nych. Sieć tylko na przestrzeni lat 2013 – 2010 zwięk-
szyła swój przychów o ponad 62,3 proc., z ponad 20,2 
mld w 2010 roku do ponad 32,8 mld w 2013 roku. 
Równie prężnie co Jeronimo Martins rozwija się Lidl, 
który w trzy lata zwiększył swój przychód z 6,09 mld 
zł w 2010 roku do 10,6 mld zł w 2013 roku. Pierwszą 
trójkę zamyka Tesco z 10,3 mld zł przychodu.

Spośród polskich firm na liście wysoko notowane są 
dwie firmy: Lewiatan Holding, który od 2011 roku 
zwiększył sprzedaż z 7,3 do 8,1 mld zł w 2013 roku 
oraz PPHU Specjał, który w 2011 roku miał obroty na 
poziomie 3,8 mld zł, a w 2013 roku było to 6,2 mld 
zł. Dane te dowodzą, że większość sieci handlowych 
utrzymała lub poprawiła wyniki sprzedaży, a często 
także zysk. Jednocześnie potwierdzają więc zdanie 
analityków, że w 2013 roku najlepiej na szybko zmie-
niające się potrzeby konsumentów umiały odpowie-
dzieć format dyskontowy i małe sklepy conveniece. 

Hurtownie spożywcze 
Jednocześnie w analizie uwzględniono ponad 120 
hurtowni prowadzącą sprzedaż artykułów spożyw-
czych. W tym także sprzedaż alkoholu i wyrobów ty-
toniowych. Przynależność określał kod PKD. Podobnie 
jak w przypadku sieci handlowych w analizie finanso-
wej zostały ujęte tylko te podmioty, które istnieją na 
rynku minimum pięć lat i w ostatnich trzech latach 
terminowo wywiązały się w Krajowym Rejestrze Są-
dowym z obowiązku publikacji danych finansowych.

Kondycja finansowa hurtowni spożywczych
Podobnie jak sieci handlowe również hurtownie spo-
żywcze w Polsce mają się znakomicie. Największe, 
inwestując w dobrze rozwinięte sieci franczyzowe 

pomnażają swoje przychody. Wszystko to przekłada 
się na doskonałą kondycję finansową. Z ponad 120 
hurtowni spożywczych które zostały objęte analizą 
64 proc. jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej, 
21, 4 proc. w dobrej, a zaledwie 14 proc. w słabej 
i bardzo złej. Wysoką kondycje finansową hurtow-
niom  udało się pomimo status quo w przychodach. 
W 2013 roku badane hurtownie wykazały łączny 
przychód na poziomie 33,1 mld zł, To dokładnie tyle 
samo ile w 2012 roku. Warto podkreślić, że w 2012 
roku podmioty te wykazały się o 10 proc. większym 
przychodem niż w 2011 rok. Trzeba podkreślić, że 
jednocześnie spadł zysk hurtowni. Zestawione  
w 2013 roku wykazały ponad 185,2 mln zł zysku. 
To w porównaniu do roku 2012 stanowi spadek  
o ponad 66,6 proc. W 2012 i 2011 podmioty wyka-
zały się 57 proc. wzrostem zysku. Przy braku wzrostu 
przychodu i spadku zysku fakt spadającego wskaź-
nika rentowności nie powinien dziwić. Ten spadł do 
poziomu 1,5 proc. w 2013 roku, wobec 1,9 proc.  
w 2012 roku i 1,7 proc. w 2011 roku.

Co wpływa na ocenę kondycji finansowej bada-
nego podmiotu
Na ocenę kondycji finansowej podmiotu bezpośred-
ni wpływ mają takie wskaźniki jak płynność, wyso-
kość zadłużenia i rentowność. – Dodatkowo wzięta 
została pod uwagę zdolność finansowa podmio-
tu, poziom zarejestrowanych, przeterminowanych 
płatności, zarejestrowane wnioski z sądów gospo-
darczych o upadłość lub postępowanie naprawcze, 
ogłoszenie upadłości, rozpoczęcie procesu likwida-
cji oraz negatywne sygnały prasowe.

Przy czym dużą wagę w określeniu kondycji finanso-
wej badanego podmiotu  w tym przede wszystkim 

Zysk netto ujętych w analizie finansowej sieci han-
dlowych w mld zł, w latach 2011 - 2013

Rentowność ujętych w analizie finansowej sieci 
handlowych w proc, w latach 2011 - 2013

Źródło: Bisnode Polska, analiza branżowa rynku handlu arty-
kułów spożywczych.

Źródło: Bisnode Polska, analiza branżowa rynku handlu arty-
kułów spożywczych.
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określeniu firmy w złej kondycji mają opóźnienia 
płatności, które stanową pierwszy sygnał ostrze-
gawczy przed publikowanymi oficjalnie spadkami 
przychodów i przeważnie spadkiem zyskowności. 
Do tego dochodzą dane z sądów gospodarczych  
w tym przede wszystkim nie tylko upadłości ale 
także wszelkie wnioski o upadłość, postępowania 
naprawcze czy nawet rozpoczęcie procesu likwida-
cji.  Na złą oceną wpływ maja także dane finansowe 
firmy. Wysokość zadłużenia, spadek przychodów, 
zysków, rentowność.

Miniony rok na rynku handlu detalicznego z całą 
pewnością nie należał do nudnych. Impet w rozwo-
ju straciły dyskonty. Zmieniając strategie hipermar-
kety testują nowe formaty. Wydaje się, że jedynymi 
przegranymi w tej z góry nierównej walce o klienta 
są małe, niezależne sklepy. Zgodnie z przewidywa-
niami za pięć, sześć lat z polskiego rynku zniknie 
blisko 10 tys. sklepów. Drugie tyle zostanie prze-
jętych przez sieci franczyzowe i te mniejszego for-
matu.
 
Znakiem czasów jest wzajemne przenikanie się 
formatów. Convenience coraz bardziej przypo-
mina dyskont. Te windując ceny, i zapominając  

o własnych markach w działaniu przypominają super  
i hipermarkety, które inwestują w mały format.

Sieci dyskontowe zwalniają tempo rozwoju
Zgodnie z zapowiedziami z początku 2014 roku 
największe sieci dyskontowe, docelowo miały uru-
chomić blisko 400 nowych placówek. Uruchomiły 
mniej niż 300. Dokładnie tyle ile miała otworzyć 
sama Biedronka, która w sumie otworzyła nie wię-
cej niż 200 sklepów. To nie przypadek bowiem spo-
wolnienie w tempie rozwoju widoczne jest również 
w pozostałych sieciach dyskontowych. Lidl zakładał 
na początku minionego roku uruchomienie ponad 
30 sklepów w Polsce. Wraz z końcem roku z oficjal-
nych komunikatów o otwarciach wynika, że nowych 
sklepów powstało o 4 mniej niż zakładał pierwotny 
plan. Jednocześnie w tym samym okresie duńska 
sieć Netto planował otwarcie nawet 40 nowych 
punktów. Z tego faktycznie uruchomiła połowę. 

Przyczyn zwalniającego tempa rozwoju sieci dys-
kontowych upatruje się nie tylko malejącą dostęp-
nością dobrych lokalizacji pod nowe markety ale 
przede wszystkim dynamicznie rosnącą konkuren-
cją na wszystkich rynkach, na których działają skle-
py. 

Nie oznacza to, że dyskonty straciły na atrakcyj-
ności. Za tym stwierdzeniem przemawiają twarde 
dane liczbowe. Cztery największe sieci dyskontowe 
Biedronka, Lidl, Netto i Aldi w 2013 roku łącznie 
wykazały 46,6 mld zł przychodu, co w porówna-
niu do roku 2012 stanowi wzrost o ponad 15 proc.  
Liderem w tym formacie jest Jeronimo Martins Pol-
ska S.A. właściciel m.in. Hebe i Biedronki. Obecnie 
dyskont zatrudnia blisko 47 tys. pracowników, co 
pozwala na stwierdzenie, że jest to największy pry-
watny pracodawcom w Polsce. Drugi pod wzglę-
dem wielkości Lidl w 2013 rok wykazał 10,6 mld 
zł przychodu, co stanowi czyli czterokrotnie więcej 
niż wynosił cały budżet województwa mazowiec-
kiego za 2014 rok.

Hipermarkety testują nowe formaty
Zwiększając swoje przychody hipermarkety testują 
nowe formaty. Klienci w ostatnim czasie przestali 
masowo kupować w hipermarketach i coraz czę-
ściej wracają do zakupów w osiedlowych sklepach. 
Trend ten natychmiast został wychwycony przez 
sieci handlowe, które co zrozumiałe chcą być obec-
ne tam, gdzie ich klienci. Za rogiem i mieszkań.

Kondycja finansowa hurtowni spożywczych

Zysk ujętych w analizie finansowej hurtowni w mln 
zł, w latach 2011 - 2013

Źródło: Bisnode Polska, analiza branżowa rynku handlu arty-
kułów spożywczych.

Źródło: Bisnode Polska, analiza branżowa rynku handlu arty-
kułów spożywczych.
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Tesco i PKN Orlen pod koniec 2014 roku podpisały 
umowę, która zakłada stworzenie dziesięciu sklepów 
Tesco Express na wybranych stacjach paliw ORLEN  
w Warszawie, Łodzi i Krakowie. Tesco na świecie po-
kazuje dużą zdolność adaptacji w tym formacie. Za-
rządza siecią ponad 6780 sklepów na 12 rynkach na 
całym świecie, z czego prawie połowa działa w Wiel-
kiej Brytanii. Tesco ma duże doświadczenie w obsłu-
dze małych formatów, sieć Tesco Express na samych 
Wyspach liczy ponad 1670 sklepów. 

To drugi przypadek tego typu współpracy firm pali-
wowych i sieci handlowych w naszym kraju. Na po-
nad trzydziestu stacjach Lukoil funkcjonują obecnie 
placówki Carrefour Express. Chcąc być bliżej klienta, 
tuż za rogiem uwierzyły w mały format. Tylko w 2014 
roku otworzono ponad sto sklepów franczyzowych 
pod marką Carrefour Express. Łącznie pod szyldem 
Carrefour w Polsce działa obecnie około siedemset 
sklepów w różnych formatach. Hiper – i supermarke-
tów oraz ponad czterysta sześćdziesiąt tych najmniej-
szych punktów. Carrefour jest także właścicielem  
i zarządcą centrów handlowych, skupionych w du-
żych i średnich miastach. Ofertę handlową sklepów 
uzupełniają stacje paliw.

Inwestycje dużych sieci handlowych w małe formaty 
mogą w dłuższej perspektywie pomóc im w przezwy-
ciężeniu obecnych problemów, które na większości 
rynków mają m.in. hipermarkety. Dlatego na mniejszy 
format stawiają zarówno detaliści, jak i hurtownicy 
zapewniający sobie szeroką sieć zbytu. Dobrym tego 
przykładem jest rozwój sieci franczyzowych Makro 
Cash and Carry pod szyldem Odido. W tym kontek-
ście nie można nie wspomnieć o poczynaniach Gru-
py Eurocash, do której należą franczyzowe sieci abc, 

Rentowność ujętych w analizie finansowej hurtow-
ni w proc, w latach 2011 - 2013

Groszek, Lewiatan czy Euro Sklep. Dodatkowo Euro-
cash rozwija współpracę ze spółdzielniami Społem  
w ramach Partnerskiego Serwisu Detalicznego. 

Trzeba podkreślić, że sieci franczyzowe będą jednym 
z najważniejszych elementów wsparcia dostępnych 
dla sektora niezależnego handlu. Patrząc na polski 
rynek handlowy widzimy ogromny nacisk ze strony 
sieci na rozwój sklepów osiedlowych. Jednocześnie 
trzeba powiedzieć, że ten segment rynku jest w Pol-
sce silniejszy niż w jakimkolwiek innym kraju. 

Supermarkety 
W walce o klienta pola nie oddają największe sieci 
supermarketów. Dynamicznie zwiększając sprzedaż, 
jednocześnie rozszerzają asortyment marek wła-
snych. Przykładem tego jest sieć Piotr i Paweł, która 
w 2014 roku uruchomiła 17 nowych placówek. Swoją 
pozycję umocniła w strategicznych dla sieci aglome-
racjach warszawskiej, trójmiejskiej, poznańskiej i wro-
cławskiej. Sklepy Piotr i Paweł są już w każdym wo-
jewództwie, w 60 miastach w Polsce. Tempo rozwoju 
pozwoliły zrealizować obrót za rok 2014 w wysoko-
ści ponad 2 mld zł co ze wzrostem 5,6 proc. plasuje  
Piotra i Pawła w czołówce najdynamiczniej rozwijają-
cych się sieci spożywczych w Polsce. W roku 2015 sieć 
Piotr i Paweł planuje wzmocnić swoją pozycję rynko-
wą uruchamiając około 30 placówek poprzez rozwój 
organiczny i pozyskiwanie nowych franczyzobiorców.

Wydaje się, że jedynymi przegranymi w tej z góry 
nierównej walce o klienta są małe, niezależne skle-
py. Rynek nie znosi próżni, a to oznacza że kurczenie 
się rynku sklepów niezrzeszonych będzie powodo-
wał dynamiczny rozwój sklepów działających jako 
franczyzowe. Szacuje się, że za pięć, sześć lat z pol-
skiego rynku zniknie blisko 10 tys. sklepów. Drugie 
tyle zostanie przejętych przez sieci franczyzowe i te 
mniejszego formatu. Wedle prognoz z całej branży 
handlowej ubędzie blisko 5 tys. placówek, z czego 
rynek małych sklepów spożywczych zmniejszy się o 
blisko 4 tys. 

Tomasz Starzyk
Bisnode Polska

Źródło: Bisnode Polska, analiza branżowa rynku handlu arty-
kułów spożywczych.
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Największymi klientami dostawców usług wynajmu, 
outsourcingu i logistyki palet, są firmy z branży FMCG 
tzw. towarów szybko rotujących, to na tym obszarze 
handlu skupia się uwaga dostawców palet. To głównie 
na tej branży dostawcy i producenci palet koncentru-
ją swoją uwagę, tworząc złożone systemy usług, ana-
lizując rynek i jego potrzeby. Sieci handlowe  branży 
spożywczej to główny odbiorca wymienionych wyżej 

Paleta w sieci

usług, działają w tym obszarze wszystkie poole paleto-
we, otwarte i zamknięte.   - Sieci handlowe sprzedaży 
detalicznej artykułów spożywczych w Polsce mają się 
doskonale. Rosnąca sprzedaż wewnętrzna w naszym 
kraju sprzyja dobrej kondycji finansowej tych podmio-
tów . W efekcie ponad 53,8 proc. z ponad 200 ujętych 
w analizie podmiotów znajduje się w bardzo dobrej  
i dobrej kondycji finansowej. Dodatkowo 23,7 proc. 
w dobrej. Tym samym na koniec stycznia 2015 roku 
15,5 proc. było w słabej kondycji i 7 proc. w bardzo 
złej kondycji. – pisze Tomasz Starzyk z wywiadowni go-
spodarczej Bisnode Polska,  w raporcie o kondycji sieci 
handlowych.  

Chociaż dynamika wzrostu sieci handlowych nieco 
spadła, to nadal na rynku odgrywają kluczową role te 
najbardziej doświadczone i zorganizowane działające 
od wielu lat, będące częścią międzynarodowych struk-
tur. Wciąż niejako dyktują warunki, chociaż do głosu 
zaczynają dochodzić polskie sieci handlowe, które po-
woli rosną w siłę - sieć PPHU SPECJAŁ , w której za-
angażowany jest wyłącznie polski kapitał osiągnęła w 
2013 roku najwyższą dynamikę wzrostu (+31%) spo-
śród czołowych dwudziestu sieci, osiągając przychód   
6 238 973 000 zł. Dynamika wzrostu przychodów impo-
nująca, druga na liście sieć dyskontowa - LIDL POLSKA,  
odnotowała 25% wzrost przychodów w 2013 roku. To 

Sieci handlowe  zdominowały światowy rynek, nie inaczej jest Polsce, gdzie według portalu 
e-sieci, jest ich blisko 330, zarządzają liczbą 32 100 placówek działających w strukturach 
sprzedażowych, reprezentują niemal wszystkie obszary handlu. Znacząca liczbę sieciowych 
struktur stanowią sieci handlowe działające w obszarze FMCG, których, według portalu jest 
118, a w ich strukturach działają 18 392 palcówki. Centralne zarządzanie rozproszonymi 
strukturami, pozwala na optymalizację wielu obszarów generujących koszty, które można 
lepiej kontrolować i mieć na nie większy wpływ. Sieci handlowe rozwijały się dotąd w bar-
dzo szybkim tempie - kilkanaście procent rocznie, w 2013 roku nastąpiło wyhamowanie 
tego tempa, jeszcze nie wiadomo jaki był miniony 2014 rok, ale pierwsze dane wskazują na 
dodatni wzrost. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bi-
snode Polska
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imponujące wyniki, na-
bierające znaczenia na tle 
danych o wzroście całej 
grupy dwudziestu czoło-
wych sieci handlowych, 
które osiągnęły w 2013 
roku przychód wysokości 
143,3 mld zł., a dynami-
ka wyniosła 7,25%. Dość 
znacznie bo o około 10% 
wyhamowała dynami-
ka wzrostu w 2012roku, 
która wyniosła 17,5% li-
czona do 2011 roku, czy 
ten słabszy wynik jest 
zwiastunem spadkowe-
go trendu, czy polaryza-
cji wzrostów w sieciach, 
trudno jednoznacznie to 
stwierdzić. Największa 
sieć dyskontów „Biedronka” utrzymał 14% dynami-
kę wzrostu w 2013 roku, osiągając wynik 32,8 mld zł. 
przychodu, druga z sieci dyskontów „Lidl” osiągnęła  
20 mld zł mniej. 

Rośnie jak widać potencjał i siła sieci handlowych, cho-
ciaż nie mamy jeszcze danych za 2014 rok, to można 
sądzić, że swoją pozycje umocnią, zważywszy na fakt 
wzrostu konsumpcji w minionym roku, a to przekła-
da się bezpośrednio na obroty sieci handlowych. Silna 
pozycja sieci handlowych skłania je do wykorzystywa-
nia tej pozycji wobec partnerów biznesowych, dotąd, 
to niepokojące zjawisko sygnalizowane było przez 
dostawców produktów na półki sklepowe,  obecnie 
z problemem zmagają się dostawcy usług wynajmu, 
outsourcingu i logistyki palet. Usługi bez których go-
spodarka paletowa w sieciach handlowych nie może 

właściwie funkcjonować, stają się areną niewłaściwych 
praktyk, a przez niektórych uczestników tego rynku, 
określane wręcz jako „złodziejskie praktyki”. Chodzi  
o tzw. odpisy paletowe, które dotyczą palet uszkodzo-
nych w procesach dystrybucyjnych, a nie można ich już 
naprawić, nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdy-
by nie fakt, że w ten sposób przywłaszczane są przez 
sieci handlowe pełnowartościowe palety. Proceder 
znany od lat, jednak z roku na rok nasila się, godząc 
w interesy dostawców towarów na paletach EPAL/EUR.

- Praktyka pokazuje, że odpis palet jest ewidentnie 
uznaniowy, niezależny od jakości palet. Wynosi on od 
1 do nawet 80% palet. Co ciekawe, dostawa nowych 
palet najczęściej powoduje spadek odpisu o  1%. Przy-
chody ze sprzedaży dają 100% zysku dla handlu i ewi-
dentnie poprawiają wyniki finansowe. Dla przykładu: 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bisnode Polska

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Bisnode Polska
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przy wydaniach 120 mln. szt. palet rocznie odpisuje się 
średnio 15 mln. sztuk palet, co  przy średniej sprzedaży 
14 zł za paletę i odzyskaniu opłat produktowych  daje 
to kwotę blisko 200 mln. zł zysku - zysku dla handlu. 
Jak widać chodzi tu o duże pieniądze. – mówi Marek 
Parkot Prezes Zarządu EP Serwis SA. Tam gdzie w grę 

wchodzą duże pieniądze, tam istnieje duża pokusa, aby 
nadużywać zaufania partnerów biznesowych i wyko-
rzystać swoją siłę, łamiąc przy tym prawo. Te naganne 
praktyki to zwyczajnie łamanie prawa,  na co wskazuje 
mecenas Elżbieta Modzelewska-Wąchal z Kancelarii 

Radcy Prawnego “Centrum Prawa Konkurencji” stwier-
dzając że: “Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji nie określają w sposób zamknięty czynów 
nieuczciwej konkurencji. Przepisy tej ustawy wskazują 
jedynie w sposób generalny cechy, kwalifikujące dzia-

łanie lub zaniechanie przedsiębiorcy jako taki czyn. 
Zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy, „czynem nieuczciwej 
konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub do-
brymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes in-
nego przedsiębiorcy lub klienta.”  Przepis ten ma cha-
rakter klauzuli generalnej, pozwalającej na zwalczanie 
zachowań mających ww. cechy. Rozwiązanie to jest ko-

rzystne  z punktu widzenia realizacji celu ustawy, jakim 
jest ochrona interesów przedsiębiorców, zarówno na-
ruszonych, jak i zagrożonych naruszeniem, zwłaszcza 
wobec ciągłej zmiany zachowań wielkich sieci w rela-
cjach z dostawcami.”   Zatem takie praktyki nieuzasad-
nionych odpisów paletowych, można zakwalifikować 
jako czyny prawem zabronione, tylko czy odważy się 
ktoś otwarcie stanąć w szranki z sieciami handlowymi, 
to jest pytanie do uczestników tego rynku. 

Te nieuczciwe praktyki dotykają dostawców usług  
logistyki palet, działających w tzw. otwartym poolu pa-
letowym „białych palet”, palet które można sprzeda-
wać na wtórnym rynku palet używanych. Tacy dostaw-
cy usług wynajmu i logistyki palet jak EP Serwis SA, 
Padewscy czy Palettenwerk zmagają się z tym proble-
mem, stawiając czoła nieuczciwym praktykom, będąc 
w trudnej sytuacji w konfrontacji z operatorami pooli 
zamkniętych. Mają zdecydowanie trudniejsze zadanie 
od tych podmiotów, świadczący usługi w poolach za-

mkniętych, jak CHEP, LPR, IPP Logipal i inni, którzy ofe-
rują kolorowe palety a tych nikt w skupie nie skupuje.  
W poolach zamkniętych nie ma problemu z odpisem 
paletowym, to znacząca przewaga, która godzi w inte-
resy operatorów pooli paletowych.

To jest bardzo niepokojąca sytuacja, ponieważ zjawisko 
to narasta przybierając czasami niepokojące rozmiary, 
sprawiając, że rynek usług logistyki palet nie jest ryn-
kiem równych szans dla wszystkich jego uczestników. 
Paleta w sieci – „biała” czy kolorowa, chociaż spełnia 
te same zadania, nie jest tak samo traktowana. Można 
zadać pytanie o dobre praktyki na rynku paletowym  
i to jest kluczowe dla sprawy, ponieważ gdy nie ma  
w biznesie relacji opartych właśnie na dobrych prakty-
kach, to niewiele się zmieni. Nie wszystko jednak jest 
„skażone”, nieuczciwymi działaniami, jest spora liczba 
kontraktów na rynku, gdzie to zjawisko nie istnieje  
i trzeba wierzyć, że będzie ich coraz więcej, a są ku 
temu podstawy.   

Andrzej Szymkiewicz

PW Padewscy sp. j. - obsługuje 400 klientów,  
w różnych rozwiązaniach logistycznych, posiada kil-
kanaście punktów serwisowych gdzie naprawiane, 
wymieniane oraz odbierane są od klientów palety.  
W 2014 roku wolumen obrotu w poolu paletowym fir-
my wyniósł 1,6 mln palet. W obrocie są znormalizowane  
palety o wymiarach 800x1200mm, 1000x1200mm, 
1080e x 1200, palety Dusseldorf, palety przemysłowe.    

EP Serwis S.A. – obsługuje 80 klientów, posiada  
5 punktów serwisowych gdzie naprawiane i wymie-
niane są palety, w 4500 punktach odbiera palety od 
klientów. W 2014 roku firma zanotowała 27% wzrost 
wolumenu palet w poolu paletowym. Znormalizo-
wane palety w obrocie o wymiarach 800x1200mm, 
1000x1200mm, półpaleta (DHP)800x600mm.  
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Z pomocą przychodzą tu nadstawki paletowe, które  
z jednej strony pracują w systemie jednostek paletowych,  
a z drugiej oferują dodatkowe korzyści w procesie trans-
portu, przeładunku oraz składowania towarów. Nadstaw-
ki paletowe Wanzl serii PAX to stabilne kosze siatkowe  
o pojemności 700 litrów i wadze 29 kg oparte na europale-
cie, wykonane z mocnego,  ocynkowanego oraz chromia-
nowanego drutu. Pomagają zwiększyć efektywność oraz 
ograniczyć koszty magazynowania i transportu.

Porządek w magazynie
Nadstawki paletowe firmy Wanzl utrzymują porządek  
w magazynie. Nadają się idealnie do przechowywania 
drobnych produktów bez konieczności dodatkowych 
opakowań czy foliowania palety. W nadstawkach można 
przechowywać towary posortowane lub skategoryzowa-
ne. 

Dodatkowa przestrzeń w magazynie na żądanie
Wykorzystując nadstawki PAX możemy czasowo lub na 
stałe zwiększyć przestrzeń magazynową. Są lekkie i mobil-
ne, łatwe w obsłudze – wygodnie się rozkładają. Nadstaw-
ki można układać do czterech nadstawek jedna na drugiej, 
osiągając nośność łączną do 4000 kg. Gdy nie są używane, 
można je złożyć na płasko i przechowywać oszczędzając 
gospodarowaną powierzchnią w magazynie czy centrum 
dystrybucji. 

Bezpieczeństwo w przechowywaniu i transporcie 
Przechowywanie drobnych produktów bez opakowań jest 
bezpieczne, ponieważ nadstawka paletowa serii PAX wy-
konana została z metalowej siatki o oczkach 70x70 mm. 
Taki rozstaw oczek zapewnia właściwe przechowywanie 
wszelkiej drobnicy. O bezpieczeństwo dbają również meta-
lowe narożniki koszy z dużą powierzchnią styku i wysokimi 
krawędziami, sprawiające, że kosze stabilnie stoją jeden na 
drugim, bez możliwości przesunięć. Do palety nadstawka 
mocowana jest na haki  na dwóch węższych bokach.  Tak 
stabilna konstrukcja kratowa z blokowanymi uchwytami 
daje możliwość piętrzenia aż do czterech paletowych jed-
nostek ładunkowych, przy czym otwarcie każdej z nich nie 
ma wpływu na sztaplowanie i zapewnia dostęp do towaru 
w koszach, znajdujących się na dole  i górze ustawionej ko-
lumny. Każda z palet jest w stanie udźwignąć do 1000 kg.

Nadstawki paletowe stanowią dobry nośnik transporto-
wy dla towarów całopaletowych bez dodatkowych opa-

kowań. Oparte na palecie, 
są wygodne do załadun-
ku wózkiem widłowym,  
a w transporcie w pełni za-
bezpieczają ładunek dzię-
ki drucianym ściankom.  
W procesie produkcyjnym 
nadstawki Wanzl są wyko-
nywane z elementów cię-
tych dokładnie na wymiar, 
bez tolerancji, dzięki cze-
mu każdy wyrób idealnie 
dopasowuje się do euro-
palety. 

Wygoda użytkowania
Firma Wanzl oferuje aż 
dziesięć wariantów jej wy-
konania, zatem każdy znajdzie odpowiedni model. Do-
stępne są formy całkowicie zamknięte lub otwarte z jednej, 
dwóch, trzech lub czterech stron. Istnieje możliwość do-
brania nadstawki do indywidualnych potrzeb. Nadstawki 
są wygodne zarówno w otwieraniu, jak i zamykaniu, po-
nieważ wyposażone są w zatrzask, a otwarta klapa idealnie 
przylega do ściany nadstawki. W razie potrzeby dostępne 
jest również dodatkowe wyposażenie, takie jak zawieszane 
kratki oddzielające i podziałowe, które ułatwiają segrega-
cję w zależności od magazynowanych produktów. Wszyst-
ko z myślą o kliencie i jego indywidualnych potrzebach, 
aby zoptymalizować operacje dystrybucyjne. 

Estetyka na lata
Powierzchnia nadstawek serii PAX jest elegancka - poza 
ocynkowaniem jest chromianowana na wysoki połysk. 
Daje to możliwość wykorzystania nadstawki bezpośred-
nio w handlu, jako dodatkową powierzchnię ekspozy-
cyjną. Nadstawki paletowe firmy Wanzl nie tylko chronią 
produkty, ale dbają również o ogólne zagospodarowanie 
przestrzeni magazynowej. Są trwałe, wielokrotnego użyt-
ku, wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami 
bezpieczeństwa, przeznaczone do wieloletniej eksploata-
cji. Stanowią ważne ogniwo w łańcuchu logistycznym, sta-
jąc się jego ważnym elementem w procesach składowania 
i dystrybucji.  

Magdalena Skowrońska
Wanzl Sp. z o.o.

Efektywne magazynowanie oznacza umiejętne gospodarowanie przestrzenią, każdy metr 
kwadratowy jest na wagę złota. W większości przypadków produkty przechowuje się bezpo-
średnio na jednostkach paletowych, jednak specyfika niektórych towarów wymusza zasto-
sowanie innych rozwiązań z dodatkowym zabezpieczeniem ładunków.

Foto: Wanzl
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Silne ogniwo logistyki wewnętrznej






