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Jakościowa ewolucja

W minionym roku licencjonowani dostawcy zrzeszeni w 
PKN EPAL wyprodukowali 22,8 miliona palet, to wzrost w 
stosunku do poprzedniego roku aż o 8%, dynamika znacz-
nie przekraczająca wzrost gospodarczy, nawet ten szacun-
kowy. Czy oznacza to, że na rynku pojawiło się dodatkowo 
kilka milionów palet, niezupełnie, ponieważ znaczną część 
tej produkcji producenci eksportują do Europy Zachodniej. 
Polski rynek producentów palet zwiększa swój udział w Eu-
ropie(31%), nieznacznie ustępując rynkowi niemieckiemu, 
który jest największym udziałowcem w stowarzyszeniu 
producentów palet EPAL. 

Rynek palet w Polsce, wszyscy związani z jego struktura-
mi zadają sobie to pytanie, w ubiegłym roku na zlecenie 
PKN EPAL, firma 4Content, wydawca Warehouse Monitora, 
przeprowadziła badanie, którego obszerne fragmenty pu-
blikujemy. W konkluzji tego badania czytamy „Firmy są – w 
ogólnej liczbie – zadowolone z jakości palet i obsługi, ale 
widać, że systematycznie wzrasta też otwartość (zwłaszcza 
dużych i średnich firm) na wynajem palet. 

W otwartym poolu paletowym, swoją pozycje buduje Mię-
dzynarodowy Związek Kolei  UIC, wprowadzając standardy 
zawarte w karcie UIC 435, gdzie ściśle określono też kryteria 
jakości i standardy kontroli palet. Te działania wpływają na 
jakość rynku palet w Polsce, która z każdym rokiem rośnie, 
a korzystają  na tym wszyscy jego uczestnicy.  

Rynek palet ewoluuje, rozwijać się będą usługi związane z 
outsourcingiem oraz wynajmem palet, coraz więcej firm 
skłania się do korzystania z tych usług. Do sprawnego za-
rządzania przepływem danych i palet, potrzebne są nowe 
jakościowo rozwiązania. RFID jest jednym z tych narzędzi, 
które doskonale się do tego nadaje, jednak ze względu 
na koszty nie może się przebić na rynek palet. Jest jednak 
nadzieja, że pierwsze takie rozwiązanie będzie wdrożone, 
piszemy o tym w tekście „Plastikowe RFID”.   

Redaktor  prowadzący
Andrzej Szymkiewicz

Miniony rok był rokiem politycznych zmian, 
które wywołały niepewność w gospodarce, 
jednak na rynek palet nie miały większego 
wpływu, to może nastąpić w tym roku, gdy 
zrealizowane zostaną zapowiedzi gospodar-
czych zmian następców zarządzających go-
spodarką. Branża „paletowa” jak wszystko 
w gospodarce, funkcjonuje jako jedno z „na-
czyń”, którego drożność zapewnia właściwy 
przepływ informacji i towarów. Zapowiadane 
obciążenia sieci handlowych, budzą niepokój 
u operatorów obsługujących logistycznie ry-
nek palet, ponieważ może to skutkować ko-
lejną presją na marże operacji wynajmu. 

PALETY 2016

Redaktor prowadzący
Andrzej Szymkiewicz
andrzej@log4.pl

Redakcja
ul. Szarych Szeregów 27 lok. 28,
60-462 Poznań
Tel. 61 847 49 08;
Fax 61 847 45 67
E-mail: log4@log4.pl
Website: www.log4.pl

Wydawca
LOG4.PL
Andrzej Szymkiewicz
Ul. Szarych Szeregów 27/28
60-462 Poznań
NIP:9720481162
REGON: 634238765

Współpraca
Adam Paciorek
Jan Padewski
Mateusz Boruta
Sebastian Śliwieński
Roman Malicki

Studio DTP
LOG4.PL 
Adrian Szymkiewicz

Okładka
Zdjęcie centrum serwisowego CHEP  
w Radomiu

Publikacja specjalistyczna
Wydanie elektroniczne

2



PALETY 2016

ECR Polska Sp. z o.o.
uUl. Strzeszyńska 67c/1; 60-479 Poznań; tel. +48 61 226 30 78
E-mail: ecr@ecr.pl 
Web: http//www.ecr.pl 

Becker Sp. z o.o.
Droginia 247; 32-400 Myślenice; Tel.  +48 12 273 60 07; Fax. +48 12 273 61 49
E-mail: les@becker.com.pl
Web: http//www.becker.com.pl

Partnerzy wydania

PW Padewscy Sp. J.
ul. Krotoszyńska 47; 56-300 Milicz; Tel. +48 71 383 06 13; Fax +48 71 383 08  44
E-mail: biuro@padewscy.pl 
Web: http//www.padewscy.pl

Polski Komitet Narodowy EPAL
Ul. Szeroka 1; 88-100 Inowrocław; Tel. +48 52 354 90 56; Fax +48 52 354 90 57
E-mail: info@epal.org.pl   
Web: http://www.epal.org.pl

Spis treści

Na palecie...................................................................................................................................4
P 16 paleta stalowa na regały do 1500 kg.....................................................................8
Jesteśmy logistycznie związani z klientami..................................................................10
Utrzymać aktualną pozycję w Europie...........................................................................12
Wyniki III Ogólnopolskiego Badania Rynku Palet (edycja 2015) .......................14
Palety w standardzie UIC....................................................................................................26
Plastikowe RFID.....................................................................................................................28
Pomagamy podjąć racjonalną decyzję.........................................................................30
Karta oceny..............................................................................................................................34

Rail Cargo Austria AG
110 Wien, Am Hauptbahnhof 2; Koordinator EUR – Palette Member of Rail Cargo Group
Tel. + 43 664 617 40 98
E-mail: thomas.metlich@railcargo.com 
Web: www.railcargo.com

3

http://www.padewscy.pl
http://www.epal.org.pl
http://www.uic.org/
http://ecr.pl/
http://www.becker.com.pl/
mailto:biuro%40padewscy.pl?subject=
mailto:info%40epal.org.pl?subject=
http://www.padewscy.pl
http://www.ecr.pl
mailto:ecr%40ecr.pl?subject=
mailto:les%40becker.com.pl?subject=
http://www.becker.com.pl
mailto:thomas.metlich%40railcargo.com?subject=
http://www.epal.org.pl/
http://www.railcargo.com


PALETY 2016

Paleta drewniana, jednostkowo rzecz biorąc, jest i 
pozostanie bezkonkurencyjna,  jednak rozwijający 
się rynek potrzebuje nośników, które muszą spełnić 
oczekiwania inne niż właściwości palety drewnia-
nej. Pojawiają się więc palety wykonane z kartonu, 
tworzywa, metalu i innych materiałów, które speł-
niają odpowiednie wymagania procesów technolo-
gicznych i klientów. Ich żywotność jest zróżnicowa-
na, jednorazowe palety drewniane czy kartonowe, 
poddawane są utylizacji, te trwalsze plastikowe czy 
metalowe pozostają na rynku nawet do kilkunastu 
lat. Palety plastikowe czy metalowe poddawane są 
procesom recyklingu, tworzy się więc swoisty „obieg 
zamknięty”, w którym nie generuje się odpadów, 
ponieważ materiał z palet wykorzystywany jest do 
produkcji nowych.  Palety drewniane, zanim utraca 
całkowicie wartość użytkową, zgodną z normami, 
poddawane są naprawą, które wykonywane są zgod-
nie z obowiązującymi przepisami naprawczymi. 

Ile jest na rynku palet, tego nie wie nikt, ponieważ 
nie prowadzi się statystyk, można jedynie szacować 
rynek z mniejszym lub większym prawdopodobień-
stwem. Jedyne dostępne dane posiada PKN EPAL, 
któremu zrzeszeni producenci podają dane doty-
czące wyprodukowanych palet. W rynku otwartego 
poolu paletowego -  tzw., białej palety, największy 
udział mają palety drewniane, przyjmując parametr 
wytrzymałości palety na pięć – sześć lat, daje nam 
to rząd wielkości 120 mln palet, do tego dodać  ok. 
17 mln w zamkniętym  poolu paletowym firmy CHEP 
oraz pozostałe palety na ok. 3 mln szt., to daje nam 
wielkość ok. 140 mln palet na rynku w Polsce. War-
tość rynku palet szacowana jest na ok 2 500 mln zł., 

to bardzo znaczący uregulowany rynek, o który za-
biegają czołowi gracze logistyki palet. 

Czy na rynku palet możliwa jest innowacyjna działal-
ność poprawiająca produkt? Palety to zwymiarowa-
ne nośniki o określonych parametrach, gdzie wszyst-
ko jest wyrażone w stałych liczbach odnoszących 
się do wymiarów, jakości drewna, wilgotności itp. 
Palety wytwarzane z innych materiałów mają wyzna-
czone wymiary i kształty, nie ma za bardzo pola na 
innowacyjność. - Jest część palet plastikowych która 
nie zmieniła się od lat, są takie które były 20 i 30 
lat temu, ale jest też rodzina produktów, w której w 
ostatnich 4 - 5 latach pojawiają się nowe jakościowo 
rozwiązania. Aktualnie przygotowujemy paletę która 
będzie paletą przemysłową o wymiarach 1000x 1200 
mm. W ubiegłym roku wprowadziliśmy paletę z tej 
rodziny, która ma wymiar 800 x 1200 mm – która jest 
paletą lekką, ale którą można - jak ktoś potrzebuje 
ustawić na regale, dozbroić wzmocnieniami metalo-
wymi, zwiększając jej nośność do 1000 kg. Powstał 
produkt, który bazowo może być paletą dystrybu-
cyjną, dla niewielkich obciążeń, ale tą samą paletę 
po uzbrojeniu wzmocnieniami metalowymi można 
zastosować na regale i ustawić na niej 1 tonę. Odpo-
wiadamy na zapotrzebowanie rynku i tutaj faktycznie 
widoczna jest ta ewolucja, te zmiany wynikające ze 
zmieniającego się rynku.- mówi Wojciech Bytner Dy-
rektor Zarządzający Georg Utz. 

Jest też nowa paleta stalowa, która pomyślnie za-
kończyła testy, właścicielem patentu i producentem 
jest firma Becker, która produkuje palety z różnych 
materiałów, poświęcając czas na prace badawczo 
rozwojowe, skutkujące nowymi produktami. Roz-
wiązaniami wypełniającymi biznesowe nisze, którymi 
najwięksi operatorzy nie zaprzątają sobie głowy, ze 
względu na krótkie serie tych produktów lub ich ilo-
ściowo niewielki udział w rynku. Takie firmy jak Bec-

Niedawno paleta świętowała swoje pięć-
dziesięciolecie normalizacyjne jako nośni-
ka transportowego, o stałych wymiarach 
akceptowanych przez uczestników obrotu 
gospodarczego. Nie zmieniła się, jej  pod-
stawowe wymiary są takie same, materiał, 
chociaż w ogromnej większości to drewno, 
bywa też inny, dostosowany do wymagań 
rynku. Dlatego coraz więcej jest palet z ma-
teriałów, które nie były wcześniej stosowa-
ne, jak plastik, karton, metale lekkie czy stal. 
Technologiczne wyzwania, które do tej pory 
nie znajdowały zastosowań, teraz dochodzą 
do głosu, stając się ważnymi atutami w grze 
rynkowej.

RYNEK

Andrzej Szymkiewicz
Foto: Log4.pl 
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ker znakomicie uzupełniają rynek swoimi produkta-
mi, dzisiejsze łańcuchy dostaw wymagają niekiedy 
wielu specjalistycznych rozwiązań produktowych, 
które pozwalają na ich efektywną pracę, potrzeba 
czasami nośników o niekonwencjonalnych rozwią-
zaniach, które będą spełniały określone założenia 
eksploatacyjne. Coraz więcej jest takich pomysłów, 
które wykorzystywane sa w niszowych projektach, 
jednak bez nich nie byłoby możliwe ich zrealizowa-
nie.

Niszowe lub nisko nakładowe produkty, są mało 
znane, a raczej znane są wąskiej grupie zaintereso-
wanych partnerów biznesowych, nie są więc narażo-
ne na fałszowanie. Inaczej rzecz się ma w przypadku 
masowo produkowanych palet drewnianych, gdzie 
jeszcze do niedawna rynek był wręcz „zainfekowa-
ny” fałszywkami.  Ciężka praca u podstaw Polskiego 
Komitetu Narodowego EPAL, zaczyna zbierać owo-
ce, fałszywe palety są w zdecydowanej mniejszości i 
działania Stowarzyszenia są coraz bardziej skutecz-
ne.  - Z jednej strony – pomagają nam sami użyt-
kownicy palet, wskazując konkretne miejsca bądź 
przypadki, gdzie znajdywane są palety fałszywe. Jest 
to skutkiem szkoleń i edukacji użytkowników i ope-
ratorów palet. Z drugiej strony – współpracujemy ze 
wszelkimi możliwymi służbami, zarówno na pozio-
mach centralnych jak i w konkretnych miejscach (np. 
przejścia graniczne) aby uniemożliwić wwiezienie 
fałszywych palet do Polski. Zatrzymano w 2015 roku 
tysiące palet sfałszowanych, chroniąc w ten sposób 
nie tylko nasz krajowy rynek ale także i dalsze rynki 
zachodnie. Po naszych skutecznych akcjach okazało 

się jednak, że fałszerze zza wschodniej granicy omija-
ją teraz Polskę i transferują swoje palety np. do Nie-
miec przez Czechy i Słowację. – mówi Roman Malicki 
Prezes Zarządu PKN EPAL. 

W roku ubiegłym miało miejsce wydarzenie bez pre-
cedensu, po raz pierwszy publicznie zutylizowano 
partię 820 szt. fałszywych  palet z logo EPAL , pod 
nadzorem pracownika PKN EPAL. Stowarzyszenie 
nie zamierza odpuszczać fałszerzom i nadal będzie 
aktywnie działać w kierunku zmniejszenia tego pro-
cederu, który godzi w działające firmy produkujące 
palety. Otwarty biały pool paletowy to najbardziej 
narażony na fałszerstwa i nadużycia obszar operacyj-
ny logistyki palet, z problemami nie występującymi w 
zamkniętych poolach paletowych. Dyktat sieci han-
dlowych jest bardzo widoczny i odczuwalny dla pod-
miotów działających w obszarze usług logistyki palet.  

Rozwiązaniem dla nadużyć są nowoczesne techno-
logie, stosowane w zarządzaniu paletami, RFID jest 
technologią, która może zrewolucjonizować proce-
sy zarządzania paletami w łańcuchach dostaw. Nie 
wszędzie to rozwiązanie może być zastosowane z 
uwagi na koszty, jednak ciągle spadające ceny „ta-
gów” i innych składowych rozwiązania RFID, sprawia, 
że zaczyna to być opłacalne. Korzyści operacyjne i 
organizacyjne procesów, a także wiedza dotycząca 
nośników i towarów, dostępna online, są w tym roz-
wiązaniu bezsporne.  - Oprogramowanie do zarzą-
dzania zamkniętym  poolem palet plastikowych „All 
green pallets”,  jest naszego autorstwa, uwzględnia-
jące wszystkie operacje związane z pobraniem palety, 
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załadunkiem, myciem i wieloma innymi operacjami, 
które wpisane są w łańcuch dostaw w którym paleta 
jest używana. Skompletowany towar na konkretnych, 
widocznych w systemie paletach transportowany jest 
wózkiem widłowym do strefy załadunku, np. do bra-
my nr 7, gdzie będzie oczekiwana przez system. Po 
przejściu palet przez bramy kontrolne, system spraw-

dza, czy wszystko się zgadza, czy na przekraczających 
bramę paletach są właściwe towary do wysyłki z tej 
bramy.  -  mówi Krzysztof Witos, z firmy All Green 
Pallets Atelier Residence.   

Miniony 2015 rok, był dla rynku paletowego ważnym 
pod wieloma względami, firmy działające w branży 
pomimo trudności odnotowały wzrosty obrotów - 
jakim kosztem to wiedzą sami przedsiębiorcy. Wy-
hamował nieco rozwój sieci handlowych, nie zreali-
zowano tylu inwestycji na tym rynku ile planowano, 
jednak inne obszary aktywizują się bardziej z których 
e-commerce staje się głównym motorem rozwoju dla 
transportu i logistyki. 
Wzrost całej gospodarki w tempie 3,6%, wskazuje 

na rozwój całej gospo-
darki, a tym samym sty-
muluje zapotrzebowanie 
na palety, które pozostają 
podstawowym nośnikiem 
transportowym towarów 
przemieszczających się w 
zorganizowanych struk-
turach gospodarki. Uwa-
gę zwracają dobre wyniki 
transportu i gospodarki 
magazynowej, które we-
dług danych GUS, zano-
towały 6,6% wzrost licząc 
rok do roku. 
Wobec takiego rozwo-
ju gospodarczego firmy 
działające na rynku palet 
nie mogły „stać z boku”, 
wszak one muszą do-

starczyć swój produkt zanim powstanie jednostka 
ładunkowa do transportu. Dane od producentów 
palet świadczą, że rozwijają się wraz z rynkiem no-
tując podobny wzrost ilości wyprodukowanych palet. 
Coraz bardziej rozwijają się również usługi wynajmu 
i logistyki palet, w białym poolu paletowym, a poole 
zamknięte notują coraz większe wpływy na rynku. 

Mamy za sobą pierwszy kwartał 2016 roku, który nie 
będzie łatwym rokiem dla branży, niepewność w fir-
mach handlowych i na rynku ich dostawców, sprawia, 
że wiele wspólnych nowych projektów jest spowol-
nionych w realizacji. To spowalnia rozwój rynku usług 
wynajmu i logistyki palet, a firmy na nim działające 
stawia w niezbyt komfortowej sytuacji. Pozycja naj-
większych graczy na rynku raczej nie jest zagrożona, 
ci mniejsi szukają rozwiązań na swoje problemy ko-
rzystając z biznesowych praw rynku, tworząc nowe 
jakościowo relacje z rynkiem.  Czeka nas zatem bar-
dzo interesujący rok na rynku palet, w gospodarce 
wolnorynkowej nie ma nic stałego, a obecna sytuacja 
na rynku jest trudna do przewidzenia. 

RYNEK

 - Rok 2015 był dla CHEP Polska szczególny – świętowaliśmy jubileusz 15-lecia obecności firmy 
w Polsce, wprowadziliśmy na rynek nową innowacyjną paletę wystawową, otworzyliśmy siódme 
już centrum serwisowe oraz ponownie pobiliśmy rekord wydań –  nasi klienci pobrali ponad 17 
milionów palet. Kolejny rok intensywnej pracy został także podsumowany w badaniu satysfakcji 
klientów. Spośród 450 badanych firm ponad 80 procent respondentów widzi naszą firmę jako 
strategicznego partnera w zakresie współpracy i zarządzania łańcuchem dostaw. Tak wysoki po-
ziom satysfakcji z usług firmy jest dla nas przede wszystkim silną mobilizacją do dalszego rozwo-
ju i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań usprawniających łańcuch dostaw naszych klientów. 
CHEP Polska przez ostatnie 15 lat budował swoje zaplecze rynkowe i pozycję lidera w zakresie 
usług wynajmu palet. Rok 2016 będzie dla nas jeszcze bardziej intensywny. Chcemy wspierać 
rozwój gospodarczy, być dla polskich firm partnerem pozwalającym na dostosowanie się do ryn-
kowych trendów, wprowadzając nowatorskie rozwiązania i produkty, umożliwiając swobodne 
poruszanie się po europejskich i światowych rynkach. W tym celu w strukturach CHEP stworzony 
został Dział Badania Rynku, którego zespół jest dedykowany innowacjom. Cel naszych działań 
jest jeden – skuteczniej odpowiadać na potrzeby coraz bardziej wymagającego klienta i zmienia-
jącego się rynku. -  Kinga Di Salvo, Country General Manager, CHEP Polska i kraje bałtyckie.
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P 16

wym. 1200 x 800 x 150 mm, waga:16 kg

zwiększa  BEZPIECZEŃSTWO pracy w 
magazynach wysokiego składowania 

zmniejsza KOSZTY TRANSPORTU 
pustych palet zwrotnych

jest TRWALSZA od palet drewnianych  
NIEPALNA, ANTYSTATYCZNA,z PEŁNYM 
BLATEM, i z ATESTEM HIGIENICZNYM 
PZH dla przemysłu spożywczego

GNIAZDOWALNA – z 2 otworami ( 236 x 44 mm ) po obu 
stronach słupka  palet (co umożliwia podniesienie widłami 
dowolnej części słupka), 46 palet w słupku wysokim na 230 
cm, 1500 palet na ciężarówkę o wadze 24 ton. Gniazdowanie nie 
tylko redukuje o połowę przestrzeń i koszty w transporcie 
i składowaniu pustych palet ale również pełni funkcję 
automatycznego audytu: paleta, która nie pasuje do gniazda 
zostaje odrzucona i skierowana do prostowania na prasie przed 
następnym cyklem - polecamy nasz sztaplomat do 
automatycznego gniazdowania i wydawania palet

TRWAŁA – z mocnymi stalowymi ściankami, które można 
wyprostować jeśli zostaną zagięte 

OCYNKOWANA I BEZ OSTRYCH KRAWĘDZI – wszystkie 
krawędzie są felcowane pod kątem 180 stopni

NUMEROWANA KODAMI QR – nadrukowanymi lakierem UV na 
dłuższych bokach

ZAPROJEKTOWANA DLA PULI PALETOWYCH – po to, żeby 
zwiększyć bezpieczeństwo w magazynach  i obniżyć koszty

OCHRONA PRAWNA WZORU - wzór wspólnotowy nr 
002727453  i wzór użytkowy nr PL124205U

P 16  PALETA STALOWA 
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Andrzej Szymkiewicz: Działają  Państwo dwadzie-
ścia lat na rynku, to jest bardzo duże doświadcze-
nie. Jak bardzo zmienił się rynek,  od kiedy Państwo 
zaczynali ten biznes? 

Jan Padewski: Kiedyś zmiany następowały bardzo 
szybko, zmieniały się ceny, usługi, jakość palet. W tej 
chwili wszystko jest stabilne, rynek jest stabilny. Je-
dyna niestabilność jest na marżach, które idą w dół, 
bo jest duża konkurencja. Jest nadwyżka towaru we 
wszystkich branżach, nadchodzą więc ciężkie czasy 
dla różnych firm, między innymi paletowych. Moim 
zdaniem rynek osiągnął już swój maksymalny po-
ziom zapotrzebowania na palety.

Czyli więcej palet już nie będzie potrzeba?

- Będzie potrzeba, ale nie takie ilości, dlatego że 
zmniejszy się napływ kapitału do Polski, a co za tym 
idzie będzie mniejszy wzrost zapotrzebowania na 
palety. 

Działają Państwo na rynku świadcząc usługi dla 
wszystkich sieci i operatorów logistycznych. Jaki 
jest wolumen obrotu palet w ramach tych usług?

- Wszystkie obroty to jest około trzy miliony osiem-
set palet, mam na myśli wszystkie operacje paletowe 
wykonane przez naszą firmę.

To jest znaczący udział w rynku palet, jak Pan oce-
nia jego wielkość?

- Tak mamy znaczący udział w logistyce palet. Za-
kładamy, że „życie”  palety to 5-6 lat, jeżeli Polska 
produkuje ok. 20 milionów palet EUR, to 120 mln 
palet może być na rynku.  Uważam, że jest ok. 150 
milionów palet w obrocie. Polska ma duży eksport 
nowych i używanych palet, duża ich cześć wychodzi 
poza Polskę z towarem, wracają, więc może być taka 
kumulacja palet w Polsce. 

To jest olbrzymi wolumen, codziennie musi Pan 
przewieźć kilkaset tysięcy palet.

- Miesięcznie to jest około 250-260 tysięcy, a dzien-
nie około 8-10 tysięcy palet.

Jak ma Pan to zorganizowane? 

- Polega to na wynajmie palet i usługach logistyki 
palet w oparciu o stworzony system, mocno związa-
ny z minimalizacją kosztów operacyjnych, które dają 
naszym klientom korzyści jakościowe i finansowe.

Ilu jest pracowników w firmie?

Mamy zespół ludzi o wysokich kwalifikacjach, dobrze 
zorganizowanych i zarządzanych przez specjalistów 
od zarządzania i logistyki, podejmujących decyzje w 
obszarach swoich kompetencji. Nasze struktury oso-
bowe zapewniają pełną obsługę łańcucha logistycz-
nego palet, na każdym jego etapie realizacji.   

Ilu Pan ma klientów?

- Trzystu klientów, z różnych obszarów - logistyka,  
sprzedaż, wynajem. To jest zróżnicowane, produku-
jemy też nowe palety. Mówię o całym wolumenie, o 
paletach jednorazowych – nie tylko EURO. My mamy 
następujący asortyment: palety jednorazowe, prze-
mysłowe, EURO, sprzedaż europalet nowych i wyna-
jem i to jest cały zakres.

Pan jest członkiem PKN EPAL? 

- Posiadam licencję.

EPAL prowadzi badania na temat RFID i wprowadzenia 

Z Janem Padewskim, właścicielem firmy PW Padewscy sp. j., o zmieniającym się rynku, jego 
ewolucji, współpracy z klientami na rynku sług logistyki palet, rozmawiał Andrzej Szymkiewicz.  

Jesteśmy logistycznie związani z klientem

WYWIAD
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właśnie takiego systemu do obrotu 
paletami. Jak Pan to ocenia? 

- Jeżeli ktoś produkuje papierosy czy 
sprzęt elektroniczny, to jest super 
sprawa, ale jeżeli ktoś produkuje to-
war tani, to nie będzie chyba korzy-
stał z systemu, bo za wysokie koszty.
Wszyscy mówią szeroko o tym tema-
cie, a to będzie tylko dotyczyło no-
wych palet.

Czy posiada Pan sieć punktów serwisowych?

- Nie. Współpracuję z firmami, które chcą ze mną współ-
pracować na warunkach optymalnych dla dwóch stron. 
Jeżeli tutaj się udaje zbudować wspólny mianownik, to 
działamy na zasadzie partnerstwa. 

Obserwujecie Państwo działania Lasów Państwowych, 
gdyż to jest dla Was ważne. Jak ocenia Pan działania tej  
firmy? Czy Lasy Państwowe – według Pana -stają się dla 
Państwa partnerem, czy też tylko jesteście ich klientem?

- Lasy Państwowe wprowadziły globalny system wyceny 
towaru poprzez portale sprzedażowe i zgromadziły w 
jednym portalu całe drewno. To jest jedna aukcja, a gdzie 
jest duża  ilość towaru w jednym miejscu skumulowana, 
to wszyscy ci, którzy chcą kupić drewno, muszą składać 
oferty i muszą się licytować, a to powoduje zwyżkę ce-
nową. Gdyby to było rozdrobnione i działało na zasadzie 
sprzedaży w nadleśnictwach, to moim zdaniem ceny by 
były niższe.  W obecnym systemie jeżeli  na 200 kubików 
przykładowo jest 10 chętnych, to wiadomo, że ktoś musi 
podnieść cenę, żeby wygrać.

Jaka jest struktura Państwa klientów? Jaki procent 
stanowią operatorzy logistyczni, firmy sieciowe, 
producenci.

- Struktura jest rozłożona bardzo miękko, bardzo zrówno-
ważona. Nie ma przewagi żadnej z wymienionych struk-
tur gospodarczych. Oczywistym jest, że gdy obsługujemy 
duża firmę sieciową, to wolumen obrotu paletowego z tą 
siecią jest duży. 

Czytałem raport DHL’u, w którym stwierdza się, że łań-
cuchy dostaw w logistyce zostały zdominowane przez 
dwa trendy: globalizację i oszczędności kosztowe. Te 
dwa trendy są wymieniane jako takie negatywy. Jak Pan 
to ocenia?

- Też tak uważam,  bo dochodzi do wahania cen i dużej 
konkurencyjności na rynku i ten negatywny wpływ  widzę 
cały czas od dawna. Pierwszym krokiem do globalizacji to 
było wejście Polski do Unii Europejskiej  (Polska przystąpi-
ła do UE w 2004 roku – przyp. Red.) i jak byśmy popatrzyli, 
to przed wejściem do Unii były dużo lepsze warunki pracy 
i lepsze marże. Po wejściu do Unii zaczęło się to zmieniać 
dość gwałtownie. Oczywiście nie można tego tak genera-

lizować, gdyż wiele grup społecznych na tym skorzystało, 
ale dla małych firm działających lokalnie to jest w wielu 
przypadkach negatywne zjawisko.

Jak rynek paletowy się zmieni według Pana? Czy po-
wstaną nowe jakieś obszary działania albo nawet usługi 
wynajmu?

- Rynek zawsze się zmienia. Uważam, że nastąpi duża 
zmiana jakościowa na rynku palet, zdecydowanie będzie 
większy udział usługi wynajmu i logistyki palet. Najbliż-
szy czas będzie trudnym okresem dla firm działających na 
tym rynku.

Czy obraca Pan paletami plastikowymi?

- Też, ale to jest niewielki procent.

Rozumiem, że jak klienci mają takie potrzeby, to Pan 
wchodzi w tę niszę. Czyli generalnie ogarnia Pan całe 
spektrum działań gospodarczych, które funkcjonują w 
Pana otoczeniu, czy tak?

- Szukamy klientów, z którymi możemy nawiązać partner-
ska współpracę, nie wchodzimy do firm za wszelką cenę. 
Po drugiej stronie muszą być osoby, które myślą podob-
nie, żeby można było zrealizować tę usługę. Analizujemy 
potrzeby klientów i wybieramy dla nich najlepsze rozwią-
zania z naszej palety usług, jeżeli klient współpracuje z 
nami i rozumie istotę rzeczy to nawiązujemy współpracę.   

To blisko usługom doradczym, będzie Pan doradzał w 
obszarze optymalizacji łańcucha dostaw w kontekście 
zarządzania paletami?

Ogólnie można powiedzieć, że tak. Naprawdę niewiele 
jest osób takich, które mają wiedzę o rynku palet, logi-
styce, problematyce wynajmu i innych kwestiach z tym 
związanych. Uważam, że tu jest bardzo wiele do zrobie-
nia, wyedukowania zarządzających paletami w  zakresie 
ich optymalnego obrotu. Będę więc świadczył usługi do-
radcze w zakresie optymalizacji kosztami palet.

To znacząca zmiana, a inne Pana plany?

Zwiększenie udziału w rynku usług logistyki palet

Dziękuję za rozmowę.

WYWIAD
11



PALETY 2016

Andrzej Szymkiewicz -  Jaki był miniony rok dla  
PKN EPAL, udało się zrealizować to co Państwo za-
mierzali?

Roman Malicki – Ubiegły rok umocnił pozycję Pol-
ski na międzynarodowym rynku paletowym. Utrzy-
maliśmy drugie miejsce w zakresie produkcji i napra-
wy palet EPAL, mamy ustabilizowaną ilość naszych 
Licencjobiorców a dzięki współpracy z Bureau Veritas 
posiadamy w 100% certyfikowana paletę wprowa-
dzaną do obrotu.

Dzięki strategii marketingowej, realizowane konse-
kwentnie od wielu lat, podnosimy ciągle świado-
mość dot. samych palet jak i zasad obrotu paletami 
wśród uczestników tego rynku a także realizując pro-
gram współpracy z uczelniami logistycznymi – wśród 
przyszłym logistyków.

Państwa główny cel to normalizacja rynku palet, 
a raczej eliminacja fałszywek, jak ten cel jest przez 
organizację realizowany?

Z jednej strony – pomagają nam sami użyt-
kownicy palet, wskazując konkretne miej-
sca bądź przypadki, gdzie znajdywane są 
palety fałszywe. Jest to skutkiem szkoleń 
i edukacji użytkowników i operatorów pa-
let. Z drugiej strony – współpracujemy ze 
wszelkimi możliwymi służbami, zarówno 
na poziomach centralnych jak i w konkret-
nych miejscach (np. przejścia graniczne) 
aby uniemożliwić wwiezienie fałszywych 
palet do Polski. Zatrzymano w 2015 roku 
tysiące palet sfałszowanych, chroniąc w 
ten sposób nie tylko nasz krajowy rynek 
ale także i dalsze rynki zachodnie. Po na-
szych skutecznych akcjach okazało się 
jednak, ze fałszerze zza wschodniej grani-
cy omijają teraz Polskę i transferują swo-
je palety np. do Niemiec przez Czechy i  
Słowację.

W tej walce z fałszywymi paletami ktoś 
wam pomaga?
Tak, od wielu lat współpracujemy z agencją 
detektywistyczną i kancelarią adwokacką, 

specjalizującą się w prawie własności przemysłowej. 
Bez tego wsparcia wielu spraw nie udałoby się do-
prowadzić do postępowania sądowego.

Rozumiem, że fałszywe palety nie są już problemem 
na naszym rynku?

Palety fałszywe zawsze będą się pojawiały, w więk-
szej lub w mniejszej liczbie. Na chwilę obecną są one 
nadal problemem, ale już nie w takiej skali jak jesz-
cze np. w roku 2013 i 2014. Jednak działania podjęte 
przez PKN Epal, szczególnie te, gdzie ściśle współ-
pracujemy z właściwymi organami państwowymi od-
straszają fałszerzy z Polski.

Po burzy ze znakiem EUR, sytuacja się unormowa-
ła? 

Nie nazywałbym burzą sytuacji związanej ze znakiem 
EUR. Zmiana spowodowana była m.in. chęcią reali-
zowania strategii rozwoju bardzo dobrej jakościowo 

Z Romanem Malickim prezesem PKN EPAL, o realizacji zadań w minionym roku, działaniach 
konkurencyjnych  firm i organizacji na rynku palet oraz rozwoju branży paletowej rozmawia 
Andrzej Szymkiewicz.

Prezes Roman Malicki

WYWIAD
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palety drewnianej, opartej o właściwe normy i ko-
deksy. Zaliczanie palet z logo EPAL i EUR do jed-
nego zbioru było często krzywdzące, z uwagi na 
rozbieżności w jakości palet.

W Polsce zmiana przeszła bezproblemowo, przede 
wszystkim dzięki bardzo szeroko zakrojonej akcji 
informacyjnej i bezpośredniej współpracy z użyt-
kownikami palet. Obecnie, co pokazują badania 
paletowe przeprowadzone w roku 2015 możemy 
mówić o ok. 95% udziale palet z logo EPAL i ok. 5% 
udziale palet z logo kolejowym. To uświadomiło 
naszą organizację, iż zmiana była konieczna. Mamy 
też przez to świadomość bardzo dużej odpowie-
dzialności za palety wprowadzane do obiegu.

Ile palet wyprodukowano w 2015 roku w Polsce?

Rok 2015 jest rekordowym dla nas rokiem – wy-
produkowaliśmy 22,8 miliona palet, zachowując po 
raz kolejny raz wzrost w stosunku do poprzedniego 
roku aż o 8%.

Jaki jest udział naszego rynku w Europie?

Polska jest nadal na drugim miejscu pod wzglę-
dem wielkości produkcji w Europie. Na koniec roku 
2015 udział wynosi blisko 31%. Można więc śmiało 
powiedzieć, iż co trzecia paleta EPAL pochodzi z 
Polski.

Paleta EPAL 7, nie odniosła wieszczonego jej suk-
cesu, słyszałem taka opinię, że była za dobra, jaka 
jest przyczyna braku akceptacji sieci?

Półpaleta EPAL7 jest odpowiedzią na istniejące 
obecnie półpalety o potocznej nazwie DHP. Półpa-
leta EPAL7 cechuje się niezwykłą jakością ale co za 
tym idzie – nieco wyższą ceną. W chwili obecnej 
mamy podjęte rozmowy w temacie wprowadzenia 
półpalet do obrotu w sieciach, ale są one na eta-
pie kalkulacji kosztów. Proces ten jest długotrwały, 
ponieważ obejmuje sporo elementów i obszarów, 
których nie wolno w kalkulacjach pominąć. Do-
datkowo – rozważane są różne warianty – obra-
canie własną paletą, wynajem, etc. Miejmy jednak 
nadzieję, że finalnie półpalety EPAL7 zaistnieją na 
rynku.

Czy są jakieś symptomy wskazujące jaki będzie 
ten rok dla rynku palet?

Rok 2016 to bardzo duże wyzwanie, szczególnie 
po dość dobrym roku 2015. Z pewnością utrzymać 
będziemy chcieli wielkości produkcji i napraw pa-
let. Po drugie – nadal będziemy utrudniali działal-
ność fałszerzom i firmom, które w sposób świado-
my wprowadzają do obrotu palety podrobione. Za 
wcześniej jednak mówić o tym, jak dokładnie rok 
2016 będzie wyglądał.

Jeden z poważnych graczy na rynku wynajmu palet 
otwartym poolu paletowym zrezygnował z rozwijania 
usługi wynajmu palet, motywując ten ruch, złymi prakty-
kami na rynku palet, czy znane są Państwu te praktyki ?

Kwestie związane z różnego rodzaju praktykami, jakie spo-
tkać można na rynku obrotu paletami wynikają w zdecy-
dowanej większości z zapisów w umowach jak i z relacji 
pomiędzy partnerami danej umowy. PKN Epal z zasady nie 
może ingerować w tego rodzaju zapisy czy relacje, ponie-
waż leżą one tylko i wyłącznie po stronie parterów.

Znany jest nam przypadek wspomnianej firmy, jednak jest 
to wyłączenie jej decyzja biznesowa, wynikająca zapewne z 
uwarunkowań leżących po stronie samej firmy lub też rela-
cji ze swoimi  partnerami.

Jednym z problemów na rynku palet jest nie do końca 
uczciwa działalność punktów skupu palet, czy zamierza-
cie z tym walczyć jak z fałszywkami? 

Zdecydowanie tak. Obecnie największe zagrożenie to sku-
py palet, które są wręcz wszechobecne. To głównie przez 
nie wprowadzane są miliony palet sfałszowanych lub 
podrobionych. PKN Epal ma jasny plan kompleksowego 
rozwiązania tego problemu, jednak szczegóły tego rozwią-
zania zostaną  przedstawione w nieco późniejszym termi-
nie.

Czy usługi wynajmu i logistyki palet będą się rozwijały 
pomimo tych trudności?

Palety możemy użytkować we własnym zakresie i same-
mu nimi zarządzać. Jest to rozwiązanie wymagające znajo-
mości specyfiki rynku i pewnej atencji, ale z drugiej strony 
rozwiązanie najtańsze. Firmy dokonujące różnego rodzaju 
outsourcingu przekazują zarządzanie paletami podmio-
tom w tych tematach się specjalizującym. Rozwiązanie z 
reguły znacznie droższe ale zdejmujące z nas całkowicie 
wszelką potrzebę dot. zarządzania jak i odpowiedzialno-
ści. Oba systemu funkcjonują niezależnie od wielu i lat i z 
pewnością oba systemy będą cały czas funkcjonowały. Epal 
w przeszłości rozważał możliwość wprowadzenia pełnego 
serwisu we wszystkich krajach  członkowskich w których 
jest system gwarantowanej jakości EPAL – w chwili obecnej 
temat ten jest bardzo mocno dyskutowany.  

Najważniejsze cele na ten rok?

Przede wszystkim chcemy utrzymać aktualną pozycję w 
Europie, przede wszystkim jako producenta palet. Liczymy 
także na sfinalizowanie rozmów z UIC w temacie wprowa-
dzenia jednolitego systemu  kontroli jakości palet UIC  i 
EPAL. Chcemy zakończyć prace nad kompleksowym roz-
wiązaniem obrotu paletami używanymi. Liczymy także na 
zakończenie rozmów z sieciami oraz na wprowadzenie in-
deksu cen surowca drzewnego w Polsce. 

Dziękując za rozmowę życzę ich spełnienia.

WYWIAD
13



PALETY 2016

Premierowo wyniki badania zostały zaprezentowane w 
trakcie wrześniowej II Konferencji Paletowej. Spotkanie, 
zorganizowane przez Polski Komitet Narodowy Epal, 
gromadzące przedstawicieli branży logistycznej, odbyło 
się 24-25 września w Jachrance k. Warszawy. PKN Epal 
– podobnie jak to było w przypadku I i II edycji – jest 
partnerem niniejszego badania. 

Obecnie mało która osoba pracująca w branży logi-
stycznej nie docenia tak istotnego elementu gospo-
darki magazynowej, jakim jest konieczność zarządzania 
paletami. A zatem wykonywania zadań, które są dalekie 
od ewidencjonowania palety jako opakowanie. Paleta 
jest istotnym elementem procesów logistycznych. Istot-
nym także z tego powodu, iż widocznym w kalkulacjach 
zysków i strat.

Dość powiedzieć, że w przeciętnej firmie, w której 
magazynowanie i transport są tylko wspierającymi 

Wyniki III Ogólnopolskiego  
Badania Rynku Palet (edycja 2015) 

działaniami i mało mają wspólnego z tzw. core biz-
nesem, palety bardzo często stanowią majątek od-
powiadający kwotowo… wartości parku firmowych 
samochodów. Co więcej, również i na nie warto 
(podobnie jak na firmowe auta) patrzeć pod kątem 
efektywności i bezpieczeństwa. Niedbałe zarządza-
nie paletami, czy ignorowanie tego aspektu dzia-
łalności, może mieć dla przedsiębiorstw naprawdę 
opłakane skutki. Najlepiej wiedzą o tym ci, którzy 
mieli już okazję zaobserwować efekty pracy z paleta-
mi marnej jakości. 

Trzecie badanie, po trzech latach przerwy 
To już trzecia edycja tego rozbudowanego programu 
analityczno-edukacyjnego, który realizowany jest w 
ramach działalności Warehouse Monitor Research. 
Pierwsza odbyła się w 2011 roku, kolejna została 
zrealizowana w 2012 roku. Trzecia edycja została 
przeprowadzona wiosną i latem bieżącego roku, a 

Jak wygląda dziś polski rynek palet? Jakie nim rządzą  reguły, z jakimi głównymi wyzwania-
mi muszą się mierzyć każdego dnia osoby, które odpowiadają za gospodarkę paletową w 
firmach? Nie trzeba zgadywać, można sięgnąć do źródła i sprawdzić konkretne liczby, infor-
macje płynące od użytkowników. Oto wybrane wyniki i główne wnioski z III Ogólnopolskie-
go Badania Rynku Palet, w którym wzięło udział w sumie 1018 krajowych przedsiębiorstw.  

Sebastian Śliwieński, redaktor naczelny „Warehouse Monitor” 
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jej efekty premierowo zaprezentowaliśmy w trakcie 
wrześniowej II Konferencji Paletowej.  Co ważne – 
konspekt pytań i najważniejszych zagadnień, które 
są istotne dla rynku, powstał przy współpracy mery-
torycznej z ekspertami Polskiego Komitetu Narodo-
wego EPAL. Organizacji, która dba w Polsce o jakość 
palet licencjonowanych – EPAL. 

Dlaczego w ogóle warto się przyglądać rynkowi pa-
let? Jeśli wyżej wspomniany przykład z firmową flo-
tą pojazdów kogoś nie przekonał, to mamy jeszcze 
kilka dodatkowych argumentów. To paleta jest naj-
częściej głównym nośnikiem, na jakim składowany i 
transportowany jest towar w obrocie logistycznym, 
a co za tym idzie – jej jakość i trwałość ma bardzo 
istotne znacznie dla całego procesu logistycznego, a 
także, co pewnie jest jeszcze bardziej istotne – bez-
pośrednio dla bezpieczeństwa ludzi i towarów. Dziś 
zdecydowana większość nowo powstających maga-
zynów, to magazyny wysokiego składowania. Nie 
trzeba więc nawet szczególnie wysilać wyobraźni, 
aby zobaczyć skutki ewentualnych zaniedbań w ob-
szarze paletowym...

Realizując badanie, nie myśleliśmy więc o jakichś 
abstrakcyjnych celach analitycznych do osiągnię-
cia. Interesowały nas konkrety i praktyka w polskich 
firmach. Staraliśmy się, rozmawiając z użytkownika-
mi, uzyskać maksymalnie dużo informacji na temat 
bieżącej sytuacji panującej na rynku palet, a ujmu-
jąc temat szerzej – wśród firm, które wykorzystują 
palety w większej skali, a więc prowadzą (mniej lub 
bardziej świadomie) działania, które można nazwać 
gospodarką paletową. Interesowało nas również to, 
jak zmieniła się (i czy się w ogóle zmieniła) sytuacja 
po tym, jak do polskich magazynów zaczęły trafiać 
palety z cechą EPAL EPAL, a więc po zmianach, jakie 
zaszły na europejskim rynku od jesieni 2013 roku.

Z tej przyczyny, iż to zespół Warehouse Monitor Re-
search odpowiadał również za poprzednie dwie edy-
cje badania, mogliśmy tam, gdzie było to wskazane – 
porównać wyniki z bieżącego badania do wyników z 
lat ubiegłych. Dzięki temu mogliśmy również zobra-
zować realne tendencje, sformułować merytoryczne 
wnioski i przede wszystkim – dać środowisku logi-
stycznemu (tak po stronie producentów, dostawców 
palet, jak i ogromnemu gronu samych użytkowni-
ków) maksymalnie rzeczową wskazówkę na temat 
rynkowej sytuacji i nowych strategii działania w za-
kresie nowoczesnej gospodarki paletowej.    

1018 ankiet, czyli kilka miesięcy rozmów o paletach 
Jak przeprowadzaliśmy badanie? Podobnie jak to 
miało miejsce w 2011 oraz w 2012 roku –  badanie 
oparte zostało w pełni na wywiadach telefonicznych 
przeprowadzonych przez zespół ankieterów Ware-
house Monitor. Podstawowym pytaniem, kwalifiku-
jącym do dalszej rozmowy, było to, czy dana firma 
wykorzystuje w swojej codziennej pracy licencjono-

wane palety EPAL. Oczywiście, tego typu palety nie 
musiały być jedynymi paletami obecnymi w danym 
przedsiębiorstwie. Natomiast zależało nam, aby ba-
dane firmy miały własne doświadczenia płynące z 
pracy z licencjonowanymi paletami.

Osiągnięty cel finalny to 1018 ankiet. W ostatnim 
badaniu – w 2012 r. – było to równe 1000 ankiet. 
Badanie trwało kilka miesięcy – rozpoczęliśmy je 
wczesną wiosną, a zakończyliśmy pod koniec sierp-
nia. Respondenci odpowiadali na blisko 30 pytań, z 
których większość była pytaniami zamkniętymi, z kil-
koma możliwościami dokonania wyboru. 

Kto rządzi paletami w polskiej firmie? 
W przypadku tak szeroko zakrojonego badania klu-
czowy był nie tylko odpowiedni dobór grupy firm 
(szczegółowo omawiamy go poniżej), ale przede 
wszystkim dotarcie do właściwych osób, które de fac-
to „rządzą paletami w polskich przedsiębiorstwach”. 
Tak jak to miało miejsce w poprzednich edycjach – o 
paletach rozmawialiśmy z decydentami, czyli osoba-
mi, które w firmach odpowiadają, w ramach zawo-
dowych obowiązków, za obszar działań określanych 
jako „gospodarka paletowa”.

Co to konkretnie oznacza? Chociażby to, że dane 
osoby mają pełnię informacji o paletach, ale także (w 
zdecydowanej większości przypadków) o wszystkich 
istotnych procesach magazynowych, logistycznych, 
transportowych, które odbywają się z wykorzysta-
niem tego typu nośnika. Co więcej – mają również 
częstokroć bezpośredni wpływ na zakupy kolejnych 
palet, odsprzedaż, ewentualne naprawy itp. Mają 
więc nie tylko wiedzę o liczbie palet, ale i o istotnych 
kwestiach związanych z jakością ich codziennego 
użytkowania.

Powiedzieć, iż nasi ankieterzy rozmawiali z „kierowni-
kiem logistyki” lub z „szefem magazynu” byłoby jed-
nak zbyt dużym uogólnieniem. W wielu przypadkach 
tak właśnie było, ale część osób – zajmujących się w 
swoich firmach paletami na poziomie operacyjnym – 
miała inne miejsce w strukturze służbowej przedsię-
biorstw lub po prostu inaczej określone stanowisko. 
W sumie w badaniu wzięło udział „literalnie” 598 
kierowników/szefów magazynu. Wzięło też udział 
45 magazynierów (niekiedy z rozróżnieniem na star-
szego, młodszego magazyniera). Liczną grupą byli 
kierownicy/szefowie logistyki – w sumie odpowie-
dzi udzieliło 180 osób na tych stanowiskach. To daje 
łącznie 823 osoby z grup stricte magazynowo-logi-
stycznych na wysokich stanowiskach. A co z pozosta-
łymi 195 stanowiskami z ogólnej liczby 1018 respon-
dentów? To również osoby z szeroko rozumianych 
działów magazynowych (np. planista magazynowy), 
logistycznych (np. specjalista ds. logistyki), ale i z 
działów zajmujących się stricte paletami (np. szefo-
wa działu paletowego, szef gospodarki paletowej, 
kierownik obrotu paletami, specjalista ds. opakowań 
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zwrotnych). To również osoby z działów związanych 
z zaopatrzeniem i zakupami (np. zaopatrzeniowiec, 
specjalista ds. zakupów, kierownik działu zaopatrze-
nia i logistyki). Na pytania naszych ankieterów od-
powiadały również osoby ze ścisłego managemen-
tu firmy – np. właściciel zakładu, dyrektor zakładu, 
prezes zarządu. Odpowiadały także osoby z działów 
transportu – np. kierownik transportu, specjalista ds. 
spedycji. W mniejszym stopniu znalazły się wśród 
respondentów osoby z działów administracyjnych, 
handlowych czy z działów produkcji – np. referent 
techniczny czy dyrektor techniczny zakładu. Dla po-
trzeb opisu i prezentacji respondentów podzieliliśmy 
na główne działy reprezentowane przez nich w fir-
mach, a ich przekrój zaprezentowaliśmy na wykresie 
nr 1.

Wykres 1. Kto odpowiadał na pytanie (wg działów w firmach).

Na wykresie widać, że dział magazynowy – co 
wydaje się być naturalne, jest bardzo mocno re-
prezentowany w tym badaniu – aż 63,6% uczest-
ników. To tam są osoby będące na stanowiskach 
szefów/kierowników magazynów, ale i magazy-
nierzy czy specjaliści ds. magazynowania i dystry-
bucji. Drugi pod względem liczby respondentów 
jest dział logistyki – 19,1%. Na trzecim miejscu – z 
udziałem na poziomie 8,9% – jest dział zaopatrze-
nia i zakupów. W obszarze top managementu w 
badaniu udział wzięły 22 osoby, w tym osoby na 
stanowiskach właścicieli, prezesów zarządu czy 
wiceprezesów. Warto zauważyć też, że ok. 1,8% 
ogółu odpowiadających stanowiły osoby, których 
stanowiska ściśle odnosiły się do gospodarki pa-
letowej. 

Podział branżowy – szukaliśmy palet tam… 
gdzie jest ich sporo
Tego typu badanie branżowe od razu wyklucza 
część przedsiębiorstw – te, dla których paleta jest 
jedynie przedmiotem sporadycznego użytku, a 
nie powszechnego. Przykładem tego może być 
chociażby firma, która dostaje kilka palet wydru-
kowanych materiałów reklamowych i na tym jej 
styczność z paletami się kończy. Nas interesował 
permanentny obrót paletami.

Narzędzi selekcji jest kilka, a wśród nich są takie, 
jak m.in.: podział branżowy (te sektory gospodar-
ki, które faktycznie w sposób ciągły pracują z pa-
letami – sieci handlowe, firmy produkcyjne); wiel-
kość firm – im większe (i z odpowiednich branży), 
tym większa też pewność, że i obrót paletami jest 
w nich na odpowiednio wysokim poziomie. To 
także obecność w strukturze firmowej działów 
magazynowych, logistycznych, transportowych, 
zaopatrzenia, utrzymania ruchu, a co z tym idzie 
– i osób, które są odpowiednimi rozmówcami w 
tym temacie.

Bieżąca edycja badania tym różniła się od tej 
sprzed trzech lat, iż nie została tak mocno ukie-
runkowana branżowo na sektor spożywczy. W 
edycji z 2012 r. firmy z tej branży stanowiły ponad 
40% ogółu badanych przedsiębiorstw. I tym ra-
zem „spożywka” była najliczniej reprezentowana 
wśród wszystkich branż, ale nie aż w tak dużym 
stopniu jak to było trzy lata temu. Podział branżo-
wy jest więc tym razem nieco bardziej proporcjo-
nalny, bo chcieliśmy, aby badanie pokazywało jak 
najbardziej reprezentatywny obraz rzeczywistości. 
W bieżącym badaniu przedsiębiorstwa z branży 
spożywczej stanowiły 24,7% ogółu badanych firm.

Całkiem spory zestaw przedsiębiorstw wywodzi 
się również z branży tworzyw sztucznych i teksty-
liów (15,3%), nie zabrakło też mocnej reprezen-
tacji sektora farmaceutycznego i chemicznego 
(10,1%) oraz pokaźnej grupy firm działających w 
szeroko rozumianej branży motoryzacyjnej (8,9% 
firm). Na kolejnych miejscach były branże: pa-
piernicza/poligraficzna (8,3%) oraz elektroniczna/
elektrotechniczna (7,7%).

Warto zwrócić uwagę, że w badaniu marginalną 
grupą jest branża TSL (transport, spedycja logisty-
ka) – to tylko 2,3% ogółu respondentów. Jest to co 
prawda sektor, który bardzo często wykorzystuje 
palety w codziennej pracy (wręcz permanentnie), 
ale de facto są to zazwyczaj palety ich klientów. 
Tym samym mogłoby to wpłynąć na klarowność 
danych, gdyby grupa firm z tego sektora była 
większa niż te symboliczne 2 procent, potrzebne, 
by pokazać, że branża TSL też jest reprezentowa-
na w sondażu.  
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Wykres 2. Podział badanych firm ze względu na reprezentowane 
przez nie branże.

Koncentracja na średnich i dużych firmach 
Jeśli chodzi o podział przedsiębiorstw ze wzglę-
du na wielkość zatrudnienia, to staraliśmy się tak 
określić grupy, aby firmy w miarę wiernie od-
zwierciedlały faktyczny przekrój przedsiębiorstw 
działających w Polsce. Z tym jednak zastrze-
żeniem (w związku ze wspomnianym powyżej 
mechanizmem celowej selekcji), aby mocną re-
prezentację miały przedsiębiorstwa średniej wiel-
kości (zatrudnienie od 101 do 500 pracowników).

Tym samym przekrój badanych firm wygląda tak, 
że przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 100 
osób stanowiły 27,1% badanych, z czego zde-
cydowaną większość prezentowały jednak firmy 
zatrudniające więcej niż 50 osób. Najwięcej było 
firm o poziomie zatrudnienia pomiędzy 101 a 
250 osób – stanowiły one 37,8% ogółu przedsię-
biorstw (literalnie 385 firm), sporo było też firm 
dużych – 251-500 pracowników (udział na pozio-
mie 20,4%). Tym samym firmy średniej wielkości 
(od 101 do 500 pracowników) stanowiły w sumie 
58,2% ogółu respondentów. 87 przedsiębiorstw 
(a więc udział na poziomie 8,5%) biorących udział 
w badaniu to firmy duże – o zatrudnieniu od 501 
do 1000 osób. Podobny jak w 2012 roku był udział 
firm największych – zatrudnienie większe niż 
1000 osób. W bieżącej edycji było ich 60 (5,9%), 
a trzy lata temu było ich 67 (stanowiły więc 6,7% 
ówczesnego ogółu firm-respondentów). 

Wykres 3. Podział firm wg liczby zatrudnionych. 
   
Mapa regionów mocniej „upaletowionych”
W badaniu reprezentowane są firmy z całej Polski. Sta-
raliśmy się zachować równe proporcje, tak aby nie fa-
woryzować poszczególnych rejonów kraju. Jednakże w 
sposób dość naturalny finalnie stworzyła się swoista 

Wykres 4. Podział firm wg reprezentowanych przez nie rejonów 
Polski.
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mapa, która całkiem dobrze oddaje podział Polski na 
regiony mniej i bardziej uprzemysłowione, bardziej 
i mniej skupione na logistyce i magazynowaniu, a 
więc i w różnej skali korzystające z palet. I to widać 
również w podziale zaprezentowanym na wykresie 
numer 4.

Najliczniej bowiem reprezentowane są polskie „za-
głębia logistyczne”, a więc Wielkopolska (udział na 
poziomie 16,2% ogółu firm-respondentów), Ma-
zowsze (12,2%), Górny Śląsk (11,5%). Najmniej liczną 
reprezentację miały natomiast firmy z województwa 
świętokrzyskiego (1,5%) i opolskiego (1,8%).  

Ile „waży” gospodarka paletowa? 
Przedstawiciele badanych firm pytani byli o to, w ja-
kim stopniu oceniają oni wagę gospodarki paleto-
wej w swojej firmie, innymi słowy – jak istotnym (lub 
jak bardzo pobocznym) elementem  prowadzonego 
biznesu są dla nich palety. Na przykład w badaniu z 
2012 roku 27,2% firm określiło ich rolę jako „bardzo 
ważną”, a 45,7% stwierdziło, że jest ona po prostu 
„ważna”, tym samym średnia ocena w skali pięcio-
stopniowej wyniosła 3,85 pkt. Gdyby więc na to spoj-
rzeć przez pryzmat szkolnej skali, to byłby to poziom 
mniej więcej „cztery minus”.

A jak to wyglądało w tym roku? W tegorocznym 
badaniu dwie pozytywne odpowiedzi również uzy-
skały najwięcej wskazań, ale w nieco innych propor-
cjach, niż to było w 2012 roku.  Zauważalnie mniej, 
bo 13,6% firm określiło wagę gospodarki paletowej 
jako „bardzo ważną/kluczową”, ale za to aż 65,2% 
jako „ważną”. To w sumie daje rezultat nieco lepszy 
niż przed trzema laty.

Wykres 5. Rola gospodarki paletowej w ankietowanych firmach.

W 2012 r. 72,9% badanych uznało w sumie, że rola 
palet w firmie  jest bardzo ważna i ważna. W 2015 
roku wskazań pozytywnych było 78,7%. Tendencja 
jest więc pozytywna i widać, że coraz więcej firm do-
strzega fakt, że palety są istotnym elementem skła-
dowym całości procesów odbywających się w firmie.
Jeśli chodzi o odpowiedzi znajdujące się na drugim 
końcu skali wartości, to są one podobne do tych 
sprzed trzech lat, ale też z tendencją przesuwającą 
się w stronę wyższych wartości na skali ocen. W 2012 
r. dla 13,1% firm gospodarka paletowa była „nie-
istotna” lub „mało istotna”, a w roku bieżącym tych 
wskazań było trochę mniej, bo 11,9%.

Rynek paletowy po zmianach 
W 2013 r. na rynku paletowym doszło do istotnej 
zmiany, a jej charakter był ogólnoeuropejski. Palety 
produkowanie na licencji EPAL od 1 sierpnia 2013 r. 
noszą oznaczenie EPAL na czterech wspornikach, co 
w praktyce oznaczało dla rynku wprowadzenie no-
wego standardu europalet EPAL EPAL. Na wsporni-
kach nowo produkowanych palet przez producen-
tów EPAL nie ma więc już oznaczenia EUR, które to 
jest znakiem należącym do UIC.

Dla klientów-użytkowników zmiana miała głównie 
charakter organizacyjny. Palety EPAL są produkowa-
ne zgodnie z tymi samymi wymaganiami techniczny-
mi, co kiedyś palety EUR (tj. w oparciu o Kodeks 435), 
a to oznacza, że palety te są takie same zarówno pod 
względem konstrukcyjnym, jak i wytrzymałościo-
wym. Wymienialność palet EUR na EPAL i odwrotnie 
zależy do woli użytkowników.

Wykres 6. Jakie palety są w polskich magazynach – podział wg cech. 

W przypadku tegorocznego badania mamy sytuację o 
tyle odmienną (w stosunku do 2012 roku), że w polskich 
magazynach są obecne nadal palety z oznaczeniem EPAL 
EUR – w zdecydowanej większości dostarczane przez lata 
przez licencjobiorców EPAL oraz nowe palety EPAL EPAL, 
które coraz liczniej pojawiają się w polskich magazynach.
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Okres dwóch lat trwającej zmiany i wymiany to 
jednak wciąż okres przejściowy. W badaniu zapyta-
liśmy więc użytkowników o to, jakie obecnie palety 
można znaleźć na regałach w ich magazynach. Z 
tej racji iż użytkownicy mogli wskazać wiele odpo-
wiedzi, a ogólna liczba wskazań przekroczyła 2,4 
tys.

To rozróżnienie może nieco komplikować sprawę, 
bo tak jak w badaniu w 2011 r. i 2012 r. można było 
zadać po prostu pytanie o „europalety”, tak tym 
razem chcieliśmy, aby użytkownicy podzielili się 
wiedzą związaną z podziałem palet z cechą EPAL 
EPAL i EPAL EUR w magazynach. 
 
Wszystkie firmy biorące udział w badaniu, a więc 
1018 podmiotów, mają w swoich magazynach pa-
lety licencjonowane EPAL EPAL lub EPAL EUR. Ale 
– rzecz jasna – nie tylko te palety, a możliwości 
„kombinacji” jest tu całkiem sporo. Sam podział 
procentowy niewiele daje, warto zatem pokazać, 
jak wiele firm ma poszczególne rodzaje palet. 

W liczbach bezwzględnych wygląda to następują-
co: 918 firm określiło, że ma nowe palety z cechą 
EPAL (to przekłada się na 90,1% ogółu badanych), 
natomiast 684 firmy wskazały, że mają palety z ce-
chą EUR (67,2% ogółu badanych firm). To pokazu-
je, że w polskich magazynach od kilkunastu mie-
sięcy trwa wymiana palet. Oczywiście w znaczącej 
liczbie przypadków firmy miały zarówno nowe pa-
lety EPAL, jak i te produkowane przed jesienią 2013 
r. Pozostałe dane są również dość ciekawe  57,6% 
ogółu badanych firm wskazało, że używają również 
w trakcie swej działalności innych typów palet – 
plastikowych, metalowych, przemysłowych… Na-
tomiast 192 respondentów (co oznacza, że jest to 
18,8% ogółu firm) określiło, iż mają w swych ma-
gazynach palety „kolorowe”, a więc z wynajmu – z 
poola zamkniętego.   

Kto jest otwarty na wynajem palet? 
Samo badanie nie koncentrowało się na wynajmie 
palet, ale warto się przyjrzeć tej tendencji rynko-
wej, bo jest ona od kilku lat na fali wzrostu. Szcze-
gółowo więc przeanalizowaliśmy te 18,8% ogółu 
firm, które zadeklarowały, że mają w swoich ma-
gazynach również palety z poola zamkniętego. 
Zastanowiliśmy się bowiem, czy mają one ze sobą 
jakieś cechy wspólne – poza udowodnioną w prak-
tyce „otwartością na wynajem palet”.

Jeśli chodzi o wielkość zatrudnienia, to reguła jest 
w tym przypadku dość prosta – potwierdza się bo-
wiem zasada, że outsourcing jest jednak domeną 
największych firm. Posiadanie palet w wynajmie 
zadeklarowało 33,3% największych firm zatrudnia-
jących więcej niż 1000 pracowników w swojej kate-
gorii zatrudnienia. Co jednak jest bardziej istotne, 
systematycznie rośnie też otwartość na wynajem 

firm dużych i średnich.  I tak np. firmy duże – za-
trudniające od 501 do 1000 pracowników – sta-
nowiły 26,4% w swojej kategorii. Dla porównania 
– firmy najmniejsze, zatrudniające do 100 pracow-
ników – stanowiły jedynie 16,1% w swojej katego-
rii.

Jeśli chodzi o reprezentowane branże, to podział 
według liczności przedsiębiorstw ogółem wyglą-
dał tak jak na wykresie 7. Największą liczbę (39,1%) 
stanowiły firmy z sektora spożywczego, a pozosta-
łe branże podzieliły pomiędzy siebie (na bardzo 
rozdrobnione kawałki) resztę „tortu”. 

Wykres 7. Firmy, które mają również palety kolorowe (pool za-
mknięty – wynajem) – wg branży.

Pamiętać jednak należy, że firmy spożywcze stano-
wiły największy odsetek przedsiębiorstw w bada-
niu. Dlatego sprawdziliśmy też, jaką część stanowią 
przedsiębiorstwa wynajmujące również palety w 
ogólnej liczbie firm ze swojej branży. Dość szyb-
ko okazało się, że są trzy wiodące branże, gdzie 
odsetek ten był dość wysoki. Najliczniej reprezen-
towane były firmy z branży logistycznej. To jakoś 
szczególnie nie dziwi, bowiem te przedsiębiorstwa 
– świadczące usługi TSL, same też chętnie korzy-
stają z outsourcingu. W naszym badaniu była to 
bardzo mała grupa firm ogólnie, bo wynosząca 23 
przedsiębiorstwa, ale więcej niż co trzecia firma w 
tej kategorii miała też palety kolorowe (34,8%). W 
swojej kategorii branżowej bardzo dobry wynik 
osiągnęły firmy spożywcze(29,9% w swojej katego-
rii). Na trzecim miejscu, jeśli chodzi o reprezentację 
w swojej branży, stanowiły przedsiębiorstwa z sek-
tora motoryzacyjnego – co czwarta firma z branży 
automotive biorąca udział w badaniu (24,2%) za-
deklarowała, że ma palety z poola zamkniętego.  
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Ile jest palet w magazynach – wg badanych firm
Pytaliśmy, podobnie jak w edycji 2012 r., o to, ile 
aktualnie palet na stanie magazynowym mają firmy-
-respondenci. Sumarycznie – firmy biorące udział w 
naszym badaniu – dysponowały w momencie prze-
prowadzania badania blisko 4,3 mln licencjonowa-
nych palet. W tym przypadku zasada jest bardzo 
prosta – im większa firma (wg poziomu zatrudnie-
nia), tym więcej (średnio) ma palet na stanie maga-
zynowym.

Statystycznie – firma biorąca udział w tegorocznej 
edycji badania miała ok. 4200 palet licencjonowa-
nych – szczegóły podziału znajdują się w tabeli. 

Nowe czy może jednak używane – jakie są ten-
dencje zakupowe?
Tradycyjnie (tak jak to miało miejsce w poprzednich 
edycjach) pytaliśmy firmy o to, jakie palety EPAL ku-
pują – nowe, używane, a może i takie, i takie?

Wyróżniające się odpowiedzi wskazują jednoznacz-
nie na fakt, że przedsiębiorcy nie ograniczają się 
wyłącznie do wyboru jednej formy, ale kupują za-
równo nowe, jak i używane licencjonowane palety – 
najwięcej, bo aż 42,8% wskazań. Mniejsza (ale i tak 
spora) grupa respondentów (30,9%) zadeklarowała, 
że kupuje jedynie nowe palety. Natomiast 26,2% ba-
danych stwierdziło, że jeśli chodzi o inwestycje, to 
interesują ich wyłącznie palety używane. Co ciekawe, 
w porównaniu do I edycji badania z 2011 r., propor-
cja nowe vs. używane wyglądała inaczej. Trend jest 
na tyle interesujący, że warto przyjrzeć się mu bliżej. 

Wykres 8. Jakie palety licencjonowane kupuje Wasza firma?

W trakcie pierwszego badania, które przeprowadzi-
liśmy w 2011 roku, proporcja nowe vs. używane była 

odmienna. Aż 39% ogółu badanych firm deklarowa-
ło, że kupują wyłącznie nowe palety, a zaledwie 12% 
przedsiębiorstw stwierdziło, iż interesują je jedynie 
używane licencjonowane palety (w 2015 r. odsetek 
deklaracji wzrósł aż do 26,2%). Jakie można z tych 
danych wyciągnąć wnioski? Na przykład taki, że fir-
my obecnie szukają oszczędności w zakupie, więc 
decydują się na zakup z drugiej ręki.

Niewielka jest natomiast zmiana, jeśli chodzi o firmy 
deklarujące zakupy zarówno nowych i używanych 
palet – w 2015 r. jest to 42,8%, a cztery lata temu 
było to 49%. 

Wykres 9. Jakie palety EPAL kupuje Wasza firma (porównanie 
2015 r. vs. 2011 r.)?

A jaką średnią liczbę nowych palet EPAL firmy kupują 
w ciągu roku? Dla przejrzystości opisu firmy podzie-
liliśmy według wielkości zatrudnienia, a wykres nr 10 
pokazuje statystyczną średnią na firmę w poszcze-
gólnej kategorii. Linia trendu jasno obrazuje zasadę: 
im większa firma, tym większa jest też skala zaku-
pów. Na to pytanie odpowiedziały w badaniu 503 
firmy, które łącznie zadeklarowały roczne zakupy na 
poziomie 4,26 mln palet. Średnia statystyczna na fir-
mę to 8487 palet.

Wykres 10. Jaką średnią liczbę nowych palet licencjonowanych 
kupują firmy w ciągu roku (wg kryterium zatrudnienia)?

A jaką (średnią) liczbę używanych palet EPAL firmy 
kupują w ciągu roku? Z badania wynika, że najwięcej 
ilościowo palet używanych kupują firmy duże – za-
trudniające od 500 do 1000 pracowników. Średnio 
jest to 17,2 tys. palet w skali roku – na statystycz-
ną firmę. Z tym jednak zastrzeżeniem, że nie każda 
firma w danej kategorii zatrudnienia kupuje palety 
używane.

W kategorii firm największych (powyżej 1000 pra-
cowników) – 2/3 przedsiębiorstw w ogóle nie kupuje 
tego typu palet na rynku wtórnym. Natomiast poło-
wa firm małych (poniżej 100 pracowników) swój pool 
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paletowy tworzy lub uzupełnia, korzystając właśnie z 
palet używanych.

W badaniu blisko połowa przedsiębiorstw wskazała 
konkretną liczbę palet używanych, jakie kupują. W 
sumie badane przez nas przedsiębiorstwa zadekla-
rowały zakupy na poziomie 2,33 mln palet.

Wykres 11. Ile używanych palet EPAL kupujecie w ciągu roku (po-
dział firm wg zatrudnienia) – średnia na firmę.

Wykres 12. Zakupy nowych i używanych palet EPAL – wg podzia-
łu branżowego.

Zapotrzebowanie firm na półpaletę EPAL-7
Badanie to nie tylko określenie stanu faktycznego, 
ale i spojrzenie na trendy. Dlatego pytaliśmy przed-
siębiorców o to: czy w ich  codziennej pracy znajdzie 

Wykres 13. Czy w Waszej pracy znajdzie zastosowanie nowa półpaleta EPAL-7? 

zastosowanie niedawno wprowadzona na rynek pół-
paleta EPAL-7. Półpaleta EPAL 7 ma wymiary 800 x 
600 x 163 mm, a jej cecha charakterystyczna to me-
talowe wsporniki z logo EPAL. Nośność dynamiczna 
tej palety to 500 kg, a nośność w sztaplowaniu 2 
tony. 

Na to pytanie odpowiadali wszyscy respondenci. 
Ogół odpowiedzi wygląda tak, że 25,9% wskazań 
było pozytywnych – „znajdzie zastosowanie w naszej 
firmie”, a 74,1% to stwierdzenie, że nowa półpaleta 
nie znajdzie zastosowania.  Warto jednak zaznaczyć, 
że ten rodzaj niewielkiej palety to rozwiązanie, które 
jest już z definicji dedykowane branżowo. Tym sa-
mym po założeniu filtra branżowego na odpowiedzi 
uzyskane w badaniu sytuacja wygląda następująco – 
największe zapotrzebowanie zgłosiły firmy z branży 
spożywczej (20,9% wskazań ogółu badanych przed-
siębiorstw). Na drugim miejscu znalazły się firmy z 
branży motoryzacyjnej (16% wskazań), a na trzecim 
miejscu z branży metalowej i metalurgicznej (13,3% 
w grupie respondentów, którzy pozytywnie odpo-
wiedzieli na pytanie o zapotrzebowanie na ten nowy 
typ palety).

Wykres 14. Zapotrzebowanie na paletę EPAL-7 (wg podziału 
branżowego). 

Warto dodać, że jeśli chodzi o zainteresowanie pół-
paletą EPAL-7, to największe zgłosiły firmy średnie i 
duże, występujące w naszym badaniu – o zatrudnie-
niu od 251 do 500 osób (28,8% wszystkich przedsię-
biorstw w tej kategorii zatrudnienia).
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Można więc stwierdzić, że jest zainteresowanie – na 
poziomie deklaracji – tym nowym produktem, acz-
kolwiek realne zapotrzebowanie weryfikuje, rzecz 
jasna, rynek.  

Co jest najważniejsze dla użytkowników? Bynaj-
mniej nie jest to ekologia… 
W badaniu – tak jak to miało miejsce w każdej edy-
cji – poruszyliśmy również niezwykle ważne kwestie 
jakościowe. Istotne, bo to one pokazują czarno na 
białym, jak użytkownicy podchodzą do tematu zwią-
zanego z jakością. To istotne, bowiem owo podejście 
może się przekładać bezpośrednio na bezpieczeń-
stwo ludzi pracujących w magazynie oraz towarów 
składowanych i transportowanych na paletach.

Zadaliśmy więc pytanie o to, jakie są – w ocenie re-
spondentów – najważniejsze kryteria, które powinny 
być wzięte pod uwagę przy zamawianiu przez ich fir-
my certyfikowanych palet. Możliwe odpowiedzi po-
zostawiliśmy takie same jak te sprzed trzech lat, tak 
aby mieć ewentualną bazę porównawczą do śledze-
nia rynkowego trendu. Podobnie również jak w 2012 
roku – ograniczyliśmy wybór do możliwości wskaza-
nia maksymalnie trzech cech, które odpowiadające 
osoby uznają za najważniejsze.

Wykres 15. Jakimi głównymi kryteriami kierujecie się, zamawia-
jąc certyfikowane palety (3 najważniejsze) – podział procentowy.

W bieżącej edycji badania zdecydowanie na czoło 
wybija się trend, który można uznać za pozytyw-
ny i biznesowo uzasadniony. Zwycięskim kryte-
rium jest bezapelacyjnie: „niska cena zakupu, ale z 
gwarancją legalności palety” – 29,4% ogółu odpo-
wiedzi. Na drugim miejscu jest „szybkość dostawy 

palet” – 24% wskazań. Trzecia z odpowiedzi, która 
została uznana 

przez ankietowanych za najbardziej istotną to: „za-
ufanie do producenta/dostawcy” – 17,8%. Kolejne 
miejsca: „jak najniższa cena zakupu” – 14,4% wska-
zań; „bezproblemowość dostawy palet” – 10,8%. Na 
szarym końcu (odsetek odpowiedzi nie przekroczył 
2%) użytkownicy wskazali: „kryteria ekologiczne” 
oraz „kryteria naprawy i serwisu palet”.

Z tej racji, iż w tym pytaniu dopuszczona była moż-
liwość kilku odpowiedzi dokonanych przez tego sa-
mego respondenta, warto podkreślić, że literalnie aż 
60,5% ogółu firm wymieniło kryterium „niska cena 
zakupu, ale z gwarancją legalności palety”! Warto 
więc spojrzeć na oba wykresy (nr 16 i nr 17), nie tylko 
na ten, który pokazuje, jak rozkładają się dane kryte-
ria w ogóle, ale także na to, jak indywidualnie firmy 
wskazywały najistotniejsze dla siebie cechy jakościo-
we związane z procesem zamawiania certyfikowa-
nych palet. 

Wykres 16. Jakimi głównymi kryteriami kierujecie się, zamawia-
jąc certyfikowane palety (3 najważniejsze) – liczba bezpośred-
nich odpowiedzi.

Jeśli spojrzymy na to, ile firm literalnie wybrało 
poszczególne wskazania, to zobaczymy, że 302 
respondentów oceniło, że „najniższa cena zaku-
pu” jest najbardziej istotna. Czy co trzecie tego 
typu wskazanie to już dużo? W naszej ocenie 
– nie jest to szczególnie dużo, jeśli uwzględ-
nimy pozostałe odpowiedzi. Albowiem ponad 
dwukrotnie więcej (616 wskazań) było tych 
przedsiębiorców, którzy do niskiej ceny dokła-
dają również konieczność legalności palety. To 
dobry trend, który pokazuje, że sama „niska 
cena” nie jest już wystarczającym czynnikiem 
decydującym, przynajmniej dla większość firm 
i z uwzględnieniem przepisów obowiązującego 
w Polsce prawa.

Widać również, że blisko połowa wszystkich 
firm – 502 – wymieniła kryterium: „szybkość do-
stawy palet”. To bardzo poważne wskazanie – li-
czy się szybkość, a paleta jest narzędziem, które 
w procesie logistycznym powinno być de facto 
„przeźroczyste”, a na pewno proces jego pozy-
skiwania nie może w jakikolwiek sposób nega-
tywnie wpływać na pracę przedsiębiorstwa.
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Dość przygnębiające może być natomiast to, że tyl-
ko 36 respondentów na 1018 badanych zdecydowa-
ło się wśród najważniejszych kryteriów wymienić te 
ekologiczne. To blisko 18 razy mniej niż w przypadku 
„zwycięskiego” kryterium… Czy to oznacza, że ekolo-
gia nie jest ważna dla firm? Pewnie jest, ale nie aż tak, 
by trafiła do grona pierwszoplanowych odpowiedzi.

Porównanie danych z badania za 2012 i 2015 rok 
pokazuje, że polski użytkownik palet jest dość kon-
serwatywny. Bardziej zauważalne zmiany są przede 
wszystkim w obszarze „jak najniższa cena zakupu”. 
Ten czynnik został częściej wymieniany przez re-
spondentów, ale przede wszystkim bieżące wyniki 
pokazują, że wzrosła potrzeba „zaufania do dostaw-
cy i producenta palet”. Dość powiedzieć, że w 2012 
roku na ten ostatni czynnik wskazało 130 respon-
dentów, a w bieżącym badaniu było ich aż 373, czyli 
blisko trzykrotnie więcej. 

Wykres 17. Jakimi głównymi kryteriami kierujecie się, zamawia-
jąc certyfikowane palety (3 najważniejsze)  – porównanie 2015 i 
2012. 

Na podobnym poziomie są „szybkość dostawy 
palet” i „bezproblemowość w dostawach palet”. 
Nadal mało istotna jest kwestia kryteriów ekologicz-
nych – poziom odpowiedzi wynoszący zaledwie ok. 2% 
można uznać za wskazanie „symboliczne”. Największy 
odsetek firm (na ogół w danej kategorii) odnotowali-
śmy w tym względzie wśród firm zatrudniających więcej 
niż 1000 pracowników. Dla porównania, był on 2,5 raza 
większy niż w przypadku przedsiębiorstw zatrudniają-
cych mniej niż 100 osób. To zjawisko szczególnie nie 
powinno dziwić, bo duże korporacje mają częstokroć 
wpisane bycie „zielonymi” w status działalności spółki.

Kryterium eko i jego dość niskie oszacowanie na tyle 
nas zastanowiło, że przeanalizowaliśmy je również wg 
podziału terytorialnego. Najwięcej firm, które wymieni-
ły to kryterium, pochodzi z Wielkopolski (25,6%), a na 
drugim miejscu jest województwo łódzkie (16,3%) oraz 
mazowieckie (16,3%). Gdyby jednak spojrzeć na to, 
jak duży odsetek jest ekofirm wśród przedsiębiorstw 
z danego województwa, to (w sumie nie ma się czym 
chwalić) wygrywa łódzkie, bo co 12. firma uznała to za 
ważne, na drugim miejscu jest wielkopolskie – co 16 fir-
ma. Były też regiony, z których żadne z przedsiębiorstw 
nie uznało tego kryterium za istotne, to województwa 
małopolskie, lubuskie i świętokrzyskie – zero wskazań. 

Klient dość wierny, ceniący jakość 
Z badania wynika, że producenci palet powinni dbać 
o wszelkie tematy związane z jakością, bo klient jest 
wierny i dość konserwatywny. Na pytanie: „jak czę-
sto zmieniacie Państwo dostawców palet”, aż 62,6% 
odpowiedzi brzmiało po prostu: „nie zmieniamy”. 
Druga z kolei była odpowiedź: „co kilka lat”, w ten 
sposób odpowiedziało 28,9% respondentów. Tylko 
5,4% pytanych wskazało, że zmian dokonują raz w 
roku, a odpowiedź „kilka razy w roku” była wspo-
mniana marginalnie. 

Wykres 18. Jak często zmieniacie Państwo dostawców palet?

Zapytaliśmy też ogół uczestników rynku o to, czy w 
okresie ostatnich dwóch lat odczuli jakąś zmianę w 
poziomie jakości certyfikowanych palet. Nie wpro-
wadzaliśmy przy tym w niuanse wyżej już opisanych 
zmian dokonanych na rynku w 2013 roku, tym bar-
dziej że nie dotyczyły one jakości, bo tę kwestię i tak 
reguluje ustawodawstwo. Bardziej było to pytanie o 
subiektywne odczucia użytkowników.

Wielkiego zaskoczenia nie było, albowiem 83% py-
tanych stwierdziło, że nie zauważyło jakiejkolwiek 
zmiany, 11,5% odpowiedziało, że odczuło poprawę, 
a zaledwie kilkudziesięciu przedstawicieli firm (5,4% 
ogółu badanych) wskazało, że odczuło pogorszenie 
jakości. 

W 2012 r. pytaliśmy użytkowników o to, czy są zado-
woleni z jakości certyfikowanych palet (wtedy EUR). 
Obecnie pytanie dotyczyło już literalnie palet EPAL. 
Trzy lata temu 90,4% użytkowników odpowiedziało 
twierdząco. W najnowszym badaniu 89,5% respon-
dentów wyraziło zadowolenie. Jak widać więc, róż-
nica jest symboliczna i na granicy błędu statystycz-
nego.
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Wykres 19. Czy w okresie 2013-2015 odczuliście Państwo zmianę 
w jakości palet EPAL?

Wykres 20. Czy jesteście zadowoleni z jakości i trwałości palet 
EPAL stosowanych w Waszej firmie?

Co się dzieje z uszkodzonymi paletami? 
Również ze względu na sytuację panującą na rynku 
wtórnym – duża liczba palet pojawiających się w dru-
gim obiegu, gdzie – w ogóle wszystkich nośników 
– nie brakuje również palet dość wątpliwej jakości, 
pytaliśmy o to, co firmy robią z uszkodzonymi pale-
tami, co do których nie ma większych wątpliwości, że 
nie nadają się już one do ewentualnej naprawy. 

Wykres 21. Co się dzieje  z uszkodzonymi certyfikowanymi pale-
tami, które już nie nadają się do naprawy?

W zdecydowanej większości przypadków ankietowa-
ne firmy nie mają wątpliwości co do tego, co powin-
ny zrobić z takimi paletami – są one niszczone lub 
oddawane do recyklingu – w sumie 59,5% wszyst-
kich odpowiedzi. Uwaga, w tym przypadku firmy 
miały możliwość wielokrotnego wyboru, albowiem 
w praktyce zdarza się, że np. firmy część palet nisz-
czą, część odsprzedają, itp. Spora grupa odpowiedzi 
wskazuje na to, że takie palety wracają do producen-
ta/dostawcy – 14,1% ogółu odpowiedzi. 

W badaniu zdecydowana większość firm zadekla-
rowała (49,8%), że utylizują palety.
Mniej pozytywne jest to, że firmy decydują się takie 
palety sprzedawać na rynku wtórnym – 10,6% ogółu 
odpowiedzi. Jednak jeśli chodzi o tendencję, to ona 
jest akurat dobra. W 2012 r. 17,2% firm odpowie-
działo, iż sprzedają „nienaprawialne” palety na rynku 
wtórnym. Natomiast taki sam jest w obu badaniach 
poziom firm, które decydują się na naprawę tego 
typu palet. 

Wykres 22. Odsetek firm odsprzedających palety uszkodzone.
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Wybrane wnioski płynące z III edycji badania
Z kilkudziesięciu tysięcy zebranych odpowiedzi i wskazań, 
rysuje się dość konkretny już obraz polskiego rynku pale-
towego. Zebraliśmy więc główne wnioski, które nasunęły 
nam się po zakończeniu badania: 
• Wniosek 1. Rynek cały czas się dynamicznie rozwija, 

a firmy na bieżąco kupują nowe palety licencjonowa-
ne. Z badania jasno wynika, że w przeważającej liczbie 
mają zaufanie do ich jakości i trwałości.  

• Wniosek 2. Co więcej – coraz liczniejsza grupa firm 
widzi, że gospodarka paletami w przedsiębiorstwie 
wpływa bezpośrednio na szereg firmowych procesów, 
nie tylko w zakresie magazynowania i logistyki, ale np. 
bezpieczeństwa ludzi i towarów. 

• Wniosek 3. Rynek paletowy nie jest szczególnie wyjąt-
kowy i dla firm-użytkowników liczy się kryterium ce-
nowe. Pozytywne jest jednak to, że dla użytkowników 
istotna jest obecnie cena, ale i gwarancja wysokiej ja-
kości palety. Warto też podkreślić rosnące oczekiwanie 
klientów związane z szybkością obsługi – ze strony do-
stawców palet i swego rodzaju „bezproblemowością”. 
Z badania wynika, że paleta powinna być narzędziem, 
które w procesie logistycznym winno być de facto 
„przeźroczyste” i nie może w jakikolwiek sposób nega-
tywnie wpływać na pracę przedsiębiorstwa.

• Wniosek 4. Rynek z biegiem lat coraz mocniej się „cy-
wilizuje”, ale wciąż zbyt duży odsetek użytkowników 
decyduje się na odsprzedaż palet zniszczonych oraz 
na samodzielne „naprawy”. Z pewnością ważna jest tu 
potrzeba permanentnych działań edukacyjnych.  

• Wniosek 5. Firmy są – w ogólnej liczbie – zadowolone 
z jakości palet i obsługi, ale widać, że systematycznie 
wzrasta też otwartość (zwłaszcza dużych i średnich 
firm) na wynajem palet. A jak wiadomo: to duzi gra-
cze kreują trendy i rynek palet nie jest tu wyjątkiem od 
reguły. Z pewnością warto obserwować trendy w ob-
szarze outsourcingu palet.   

• Wniosek 6. Ważnym trendem jakościowym jest ro-
snąca potrzeba użytkowników opisana w stwierdze-
niu: „zaufanie do dostawcy palet”. Podobnie jak to ma 
miejsce w przypadku innych produktów – chcemy, by 
za nimi stał sprawdzony partner, któremu można za-
ufać i który pomoże nam nie tylko w przypadku kło-
potów, ale i wtedy, gdy produkt bądź usługa potrzeb-
ne nam są „na wczoraj” i nie jest to jedynie slogan, a 
stwierdzenie faktu.    

• Wniosek 7. Rynek będzie nadal ewoluował i wpływał 
na działających na nim graczy, dlatego warto cały czas 
trzymać rękę na pulsie i monitorować zachodzące na 
nim zmiany. 

III Ogólnopolskie Badanie Rynku Palet (edycja 
2015), opublikowane zostało w „Warohouse Monitot 
4Q/2015”. 

Niniejszy przedruk jest za zgodą autora i zlecenio-
dawcy badania PKN EPAL. 
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Standaryzacją palet zajęło się UIC (Międzynarodowy 
Związek Kolei założony w 1922 roku), które ustali-
ło standard wymiarowy palety: 800x1200x144mm - 
zwanej odtąd „europaletą”. W karcie UIC 435 ściśle 
określono też kryteria jakości i standardy kontroli. 
Od tego momentu spółki kolejowe rozpoczęły wy-
dawanie licencji i nadzór nad produkcją i naprawą 
ujednoliconych europalet. W roku 1991 w skutek 
narastających od lat problemów z utrzymaniem ja-
kości UIC powołało Europejskie Porozumienie Pale-
towe EPAL. Jego celem stał się obrót i użytkowanie 
jednolitych palet, poprzez udzielanie licencji na ich 
produkcję i naprawę, a także nadzorowanie rynku. 
Nadzór nad jakością przejęła współpracująca z EPAL 
zewnętrzna jednostka kontrolna Société Générale 
de Surveillance – SGS. Na przełomie lat europalety 
miały różne oznakowanie, jednak ich stałą cechą był 
znak EUR w owalu na prawym wsporniku. Pozostałe 
znaki identyfikowały zawsze spółki kolejowe udzie-
lające licencji, producenta palety i datę jej produk-
cji oraz ewentualnie fakt przeprowadzenia obróbki 
fitosanitarnej. Życie niesie jednak ze sobą zmiany i 
europalety nie uchroniły się przed tym... 

Rok 2012 przyniósł ze sobą ogromny przełom. Otóż 
po ponad 50 latach współpracy wskutek rozbieżnych 
wizji przyszłości ścieżki EPAL i UIC rozeszły się. Dzia-
łania EPAL wykraczające daleko ponad pierwotne 

ustalenia i cele zmusiły UIC do drastycznych kroków. 
EPAL z początkiem 2013 roku stracił prawo do sto-
sowania znaku EUR w owalu, a umowę o reprezen-
towaniu UIC ostatecznie rozwiązano. Od tego cza-
su również SGS nie współpracuje już z EPAL. Skutek 
tego rozłamu wywołał początkowo spory niepokój i 
niemałe perturbacje na rynku europalet. EPAL mając 
ugruntowaną pozycję i wyrobioną markę na rynku 
– ostatecznie do tego właśnie została ta organiza-
cja powołana – szybko wyszedł z opresji. Utrzymał 
dotychczasowe umowy licencyjne, a zmienił jedynie 
oznakowanie palet. Wycofał znak EUR ze swojej pa-
lety -  wstawiając w to miejsce znak EPAL. Podkreślić 
należy fakt, że z palet EPAL zniknęły wszelkie znaki 
kolei zrzeszonych w UIC… 

Gorzej miała się sytuacja tzw. palet kolejowych, które 
funkcjonowały równolegle do rozwijającego się po-
olu palet EPAL. Koleje zrzeszone w UIC nie prowadziły 
samodzielnie działań marketingowych, dlatego też w 
momencie rozłamu znalazły się na straconej pozycji. 
UIC dla zachowania ciągłości produkcji  i wizerunku 
europalet z właściwym sobie znakiem EUR w owalu 
na prawym wsporniku, doprowadziło do ujednolice-
nia palet kolejowych. Ustalono wspólne dla wszyst-
kich europalet oznakowanie – stylizowany znak UIC 
na lewym wsporniku, a na środkowym obok wyma-
ganych oznaczeń producenta i daty produkcji - logo 
kolei udzielającej licencji. UIC dla zachowania nie-

Wbrew pozorom europalety mają już swoją historię… Za ich pierwowzór uznać można 
pierwsze drewniane palety przystosowane do wszystkich wózków widłowych powstałe w 
Szwecji w 1950 roku. Puste przebiegi palet wracających od dostawców skłoniły ich użytkow-
ników do działań zmierzających ku standaryzacji i ujednoliceniu wymiarów, tak aby palety 
mogłyby być wymienne. Ostatecznie pomysł przekształcił się w czyn - w 1961 roku powstał 
otwarty Europejski Pool Paletowy. 
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zmiennych standardów opisanych w karcie UIC 435 
utrzymuje wieloletnią współpracę z SGS – wyznacza-
jąc jednocześnie SGS Germany GmbH na jednostkę 
kontrolną udzielającą dopuszczeń do produkcji i 
napraw oraz sprawującą stały nadzór nad jakością. 
W początkowym okresie po rozłamie UIC dla chęt-
nych podmiotów przedłużało umowy licencyjne bez 
zbędnych procedur i kosztów. Dzisiaj firmy chcące 
uzyskać licencję UIC przechodzą obowiązkowe pro-
cedury dopuszczające.

Pojawienie się niejako nowego produktu na rynku 
jak zawsze może wzbudzać pewne wątpliwości wśród 
użytkowników. O ile EPAL mając zaplecze marketingo-
we zdołał sobie z tym w miarę skutecznie poradzić, o 
tyle UIC napotyka wciąż na pewne opory… Zarówno 
palety bez znaku EUR, jak i palety z nowym znakiem 
UIC wśród niektórych użytkowników, a nawet w całych 
krajach wywołały zdecydowany sprzeciw. W interesie 
obu organizacji było zajęcie zdecydowanego stano-
wiska o wzajemnej wymienialności „nowych” palet ze 
„starymi” oraz nowych palet „między sobą”. Do takiego 
porozumienia pomiędzy EPAL a UIC i podpisania sto-
sownej deklaracji doszło w Düsseldorfie w październiku 
2014 roku. Oczywiście z różnych powodów nie wszyscy 
użytkownicy stosują treść tych porozumień.

Warto w tym miejscu bliżej przyjrzeć się nowemu stan-
dardowi palety EUR. Charakterystyczną cechą jest znak 
Międzynarodowego Związku Kolei UIC umieszczony 
na lewym wsporniku – zastępującym dotychczasowe 
oznakowania. Znak EUR w owalu – jako najistotniej-
sze kryterium przynależności do Europejskiego Poolu 
Paletowego od ponad 50 lat umiejscowiony jest nie-
zmiennie na prawym wsporniku! Środkowy wspornik 
zawiera - oprócz znaku obróbki fitosanitarnej według 

standardu ISPM.15, znaku kolei nadającej licencję (np. 
QBB, ADIF lub skrót 2156 zastępujący logo ZSSK Car-
go), numeru licencji producenta oraz daty produkcji w 
układzie ostatnia cyfra roku/miesiąc - również potwier-
dzenie kontroli jakości w postaci klamry. Klamry są ko-
loru fioletowego bądź pomarańczowego z logo QBB i 
zabezpieczeniem w postaci lakieru fosforyzującego w 
świetle UV. Spotkać można również klamry miedziane 
(ZSSK Cargo) lub w kolorze srebrnym (MAV). Przypo-
mnieć należy, że znak EUR w owalu na prawym wspor-
niku palety gwarantuje oryginalność palety EUR – wy-
konanej w oparciu o normę UIC 435 w zapewnionym 
systemie kontroli jakości UIC. W przypadku palet na-
prawianych na licencji UIC palety opatrzone są gwoź-
dziem naprawczym na środkowym wsporniku. Gwóźdź 
oznakowany jest symbolem kraju, na terenie którego 
odbyła się naprawa, logo SGS i numerem licencji na-
prawczej. Wymienione w ramach naprawy wsporniki 
otrzymują logo UIC z punktem (lewy) lub EUR w owa-
lu z punktem (prawy). Zgodnie z kodeksem UIC 435-4 
standaryzującym naprawy palet – gwóźdź naprawczy 

otrzymuje każda naprawiona paleta EUR! Niezmien-
nie też - juz od 25 lat nadzór nad jakością palet EUR 
w większości krajów sprawuje SGS. Kontrole według 
wypracowanych standardów i procedur oraz z użyciem 
coraz nowocześniejszego sprzętu (m.in. podlegające 
nadzorowi elektroniczne suwmiarki) gwarantują nie-
zmienną jakość i bezpieczeństwo palet EUR. SGS zaj-
muje się również procedurami dopuszczającymi no-
wych producentów i naprawiaczy palet EUR, a także 
nadzorem rynku.

Nowy standard palet EUR ma przed sobą przyszłość. 
Szczególne znaczenie mają tu konkurencyjne niskie 
koszty uzyskania i utrzymania licencji oraz w ogóle sam 
fakt istnienia „zdrowej konkurencji” dla EPAL. Cenią to 
sobie przedsiębiorcy – producenci i naprawiacze palet, 
którzy coraz liczniej zgłaszają chęć uzyskania licencji. 
Ma to nieoceniony wpływ na uzdrowienie rynku pale-
towego, gdyż zdecydowanie większa część rynku pod-
legać będzie kontroli. Aktualna listę licencji UIC w Eu-
ropie sprawdzić można na stronie www.railcargo.com 

http://www.railcargo.com/de/E-Services/Tarife/
Guetertarife/UIC_BB_Lizenznehmer.pdf 
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Palety uważane za tanie składniki 
jednostek ładunkowych nie były 
traktowane jako potencjalni be-
neficjenci rozwiązania RFID.  W 
czasie kolejnego kryzysu, gdy za-
częto bliżej przyglądać się kosz-
tom transportu zaczęto zwracać 
uwagę na koszty obrotu paletami 
jako jednego ze składników obsłu-
gi łańcuchów dostaw. Rynek palet 
szacowany jest na ok. 2,4 mld zł. 
jest więc znaczącym wartościowo 
elementem kosztów w łańcuchach 
dostaw całej gospodarki. Straty 
rynku palet wynikające z różnych 
względów szacowane są  na ok. 
2%, łatwo więc wycenić ich war-
tość na blisko 50 mln zł., jest więc 
o co walczyć w optymalizacji kosz-
tów obrotu paletami. 

Palety plastikowe są częścią rynku paletowego, ich 
udział ze względu na cenę nie jest duży, są jednak sek-
tory gospodarki, gdzie palety plastikowe ze względu na 
swoje walory techniczne, są stosowane jako jedyne no-
śniki transportowe. Ze względu na cenę powinny działać 
w systemie i być stale monitorowane, nic tak się do tego 
nie nadaje jak technologia RFID. To narzędzie pozwala 
precyzyjnie określić czas i miejsce palety w łańcuchu do-
staw. 

Niewielu jest operatorów pooli paletowych zarzą-
dzających obrotem plastikowymi paletami, zwykle to 
przedsiębiorstwa używające tych palet biorą na siebie 
operacyjne zarządzanie ich przepływem. Rynek palet 
się zmienia producenci dostosowują swoje wyroby do 
potrzeb zmieniającego się rynku i klientów, którzy stają 
się jego kreatorami artykułując swoje potrzeby. Palety 
plastikowe to nośniki o bardzo wielu walorach technicz-
nych, których brakuje paletom drewnianym i przez to 
staja się jedynym nośnikiem jednostek ładunkowych w 
takich gałęziach gospodarki jak przemysł spożywczy a w 
szczególności przetwórstwo mięsa, ryb i innych produk-
tów gdzie obowiązują wysokie wymogi fitosanitarne. 
Cena palety plastikowej znacznie przewyższa cenę 

palety drewnianej, jednak ze względu na swoje wy-
żej wymienione walory jest jedyną, która może byś 
wykorzystana w przetwórstwie mięsa, ryb, drobiu i 
innych obszarach, gdzie wymagana jest odpowied-
nia jakość i parametry techniczne. Jak już zostało po-
wiedziane zamkniętym obrotem palet plastikowych 
zarządzają firmy we własnym zakresie, outsourcing 
tego obszaru przygotowanej do tego firmy wykorzy-
stującej technologię RFID do zarządzania paletami, 
przynieść może korzyści wszystkim uczestnikom lo-
gistycznego łańcucha.  

Firma All Green Pallets Atelier Residence opracowała 
system zarządzania paletami plastikowymi w opar-
ciu o technologie RFID, tworząc jedyny w swoim ro-
dzaju system pozwalający na precyzyjne śledzenie 
przemieszczania się palet w operacjach dystrybucji 
i transportu jednostek ładunkowych powstałych na 
paletach z tagami RFID. Technologia RFID jest zna-
nym rozwiązaniem, jednak do tej pory stosowanym 
wobec produktów, tutaj to paleta jest oznakowana w 
systemie i ma swój niepowtarzalny numer identyfika-
cyjny. Powstał nowy pool paletowy z obrotem palet 
plastikowych o nazwie „All green pallets” mający za 

Odkąd pojawiła się idea zastosowania techniki RFID w logistyce, trwają prace nad doskona-
leniem tej metody, która zdaje się być doskonałym rozwiązaniem wspomagającym zarzą-
dzaniem łańcuchem dostaw. Wdrożenie systemowe rozwiązań RFID wpływa na poprawienie 
płynności procesów logistycznych oraz obniżenie kosztów opakowań transportowych, któ-
re pozostają pod kontrolą. Palety klasyfikowane jako opakowania transportowe, stanowią 
dość istotny element kosztów operacji logistycznych, dotąd nie dostrzeganych. 

Andrzej Szymkiewicz 
Foto: Log4.pl 
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zadanie upowszechnienie, w ramach „zamkniętego” 
poolu paletowego wystandaryzowanych, identyfiko-
walnych jednostkowo palet, z tworzywa sztucznego, 
które - dzięki konstrukcji, właściwościom materiało-
wym oraz sposobowi użytkowania opartemu, mie-
dzy innymi, na systemie informatycznym - pozwoli 
użytkownikom utrzymać koszty gospodarki paleto-
wej pod stałą kontrolą i na maksymalnie niskim po-
ziomie.

„All green pallets”, to  zamknięty  pool palet plasti-
kowych, które są własnością operatora, palety udo-
stępniane są klientom za opłatą odzwierciedlająca 
czas i intensywność użytkowania. Klient, korzystając 
z udostępnionej przez operatora aplikacji, na bieżąco 
wprowadza i przegląda informacje o liczbie i statusie 
użytkowanych przez siebie palet, wysyłanych i otrzy-
mywanych z obsługiwanych lokalizacji. Uszkodzone 
palety są wymieniane na pełnosprawne, za wynagro-
dzeniem i w miejscu określonym w umowie pomię-
dzy klientem, a operatorem. Operator agp, zajmuje 
się zarządzaniem i alokacją palet znajdujących się we 
władaniu klienta. 

- Oprogramowanie jest naszego autorstwa, uwzględ-
niające wszystkie operacje związane z pobraniem 
palety, załadunkiem, myciem i wieloma innymi ope-
racjami, które wpisane są w łańcuch dostaw w któ-
rym paleta jest używana. Skompletowany towar na 
konkretnych, widocznych w systemie paletach trans-
portowany jest wózkiem widłowym do strefy zała-
dunku, np. do bramy nr 7, gdzie będzie oczekiwana 
przez system. Po przejściu palet prze bramy kon-

trolne, system sprawdza, czy wszystko się zgadza, 
czy na przekraczających bramę paletach są właści-
we towary do wysyłki z tej bramy. Jeżeli pojawia się 
niezgodność, typu miało być sześć palet a są cztery, 
komunikat „szukaj” uruchamia procedury poszuki-
wania „otagowanej” palety. Gdy wszystko się zgadza, 
brama przepuszcza towar, operator zamyka proces 
wysyłki i w tym momencie przesyłka jest awizowana 
u odbiorcy, który wie czego się może spodziewać. 
– mówi Krzysztof Witos, z firmy All Green Pallets Ate-
lier Residence. 

W ramach tego samego systemu, paleta, która z 
towarem trafiła do firmy X w Katowicach, nie musi 
wracać do Warszawy z Katowic, gdy jest potrzebna 
np. we Wrocławiu, to tam właśnie jest kierowana, by 
z towarem pojechać we wskazane miejsce. System 
analizuje zapotrzebowanie na palety w różnych loka-
lizacjach zakodowanych w systemie i w zależności od 
potrzeb kieruje w wyznaczone miejsca. 

Zarządzanie poolem paltowym z wykorzystaniem 
technologii RFID jest nie tylko nowatorskie, to przede 
wszystkim zdecydowanie usprawnia zarządzanie pa-
letami, czyni z poolu paletowego przejrzysty łańcuch 
dostaw. Zarządzający posiada wiedzę na temat palet 
a tym samym wie co na tych paletach się znajdo-
wało  i dokąd pojechało, a w sytuacjach skrajnych, 
wie co z ta paleta się dzieje, czy jest odstawiona, bo 
jest uszkodzona, czy stoi gdzieś przed bramką, przed 
która nie powinna być. A gdy już tak się zdarzy, że 
wyjedzie z magazynu to wiadomo którym transpor-
tem pojechała i gdzie jej można szukać. 
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Andrzej Szymkiewicz: - ECR Polska 
ma już 18 lat…

Mateusz Boruta: - Tak, rzeczywiście. 
Zmienialiśmy w międzyczasie nieco 
formę organizacyjno-prawną, reagując 
na potrzeby rynku, stale doskonaląc 
sposób działania. 18 lat to dużo pracy 
i dużo usprawnień łańcuchów dostaw. 

- ECR Polska jest częścią struktur euro-
pejskich. Jakie z tego tytułu wynikają 
korzyści?

Współpraca z innymi organizacjami 
krajowymi daje możliwość, przede 
wszystkim, wymiany doświadczeń i po-
mysłów oraz realizację wspólnych pro-
jektów ponad granicznych. Oznacza to, 
że spotykamy się i współpracujemy po 
to, żeby zobaczyć, co się dzieje w in-
nych krajach, żeby znaleźć w ten spo-
sób inspirację, poszukać projektów, 
które mogłyby być realizowane w Pol-
sce. Oczywiście nie jest tak, że wszystkie 
projekty jeden do jeden przenosimy na 
nasz grunt, ale w drugą stronę też my 
polskie projekty pokazujemy kolegom 
z zagranicy i czasem stają się one mię-
dzynarodowymi projektami. 

- Ilu członków liczy obecnie organiza-
cja?

ECR Polska ma obecnie pięćdziesięciu 
dwóch członków.

- Jak ta działalność jest zorganizowana? Na czym 
głównie się skupiacie w ECR Polska, na wymianie my-
śli między, gospodarką europejską a polską, czy na 
problemach polskich?

Trudno mówić o problemach polskich. Oczywiście, 
niektóre z nich są specyficzne dla naszego kraju. Na-
tomiast staramy się patrzeć szerzej i rzeczywiście jest 
tak, że znaczna większość wyzwań – chociażby w ob-
szarze zarządzania łańcuchem dostaw, którą odczuwa-
my – w Polsce jest bardzo podobna albo powiązana 

Z Mateuszem Borutą, Dyrektorem Zarządzającym ECR Polska, o historii powstania, dzia-
łaniach na rynku logistycznym i roli, jaką sprawuje organizacja ECR – rozmawiał Andrzej 
Szymkiewicz

Pomagamy podjąć racjonalną decyzję

z podobnymi wyzwaniami istniejącymi na innych ryn-
kach. Praktycznym celem istnienia ECR-u w Polsce i w 
każdym innym kraju jest wspieranie firm, członków, w 
holistycznej optymalizacji łańcuchów dostaw. To jest 
coś, co niekiedy jest dla nich trudne, bo każdy w pierw-
szej kolejności patrzy jednak na swoje podwórko, na 
usprawnianie własnych operacji. My staramy się pa-
trzeć na to, jak zoptymalizować skutecznie cały łańcuch 
dostaw, a potem ewentualnie podzielić się oszczędno-
ściami pomiędzy uczestnikami. Taka metoda przynosi 
jednak lepsze wyniki w dłuższym okresie.

- Wasi członkowie to konkurenci na rynku.
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Tak często jest. Naszymi członkami są rzeczywiście 
niekiedy konkurenci, ale także partnerzy handlowi, 
którzy i tak ze sobą współpracują. Na dobrą sprawę 
żyjemy z rozwiązywania problemów, których nie da 
się rozwiązać w pojedynkę. Niezależnie od tego, czy 
firmy konkurują ze sobą na co dzień czy nie, bardzo 
często mają takie same problemy, z których żadna z 
nich sama nie jest w stanie rozwiązać i czasem po pro-
stu trzeba znaleźć wspólny front, ustalić jakieś rozsąd-
ne podejście, znaleźć dobrą praktykę dla rozwiązania 
lub przynajmniej okiełznania problemu. 

- Na państwa stronie można się zapoznać z projek-
tami, które są realizowane. To: LogiBar.net, Speed 
Docking, Palety, Commitment to Sustainability i Do-
bre Praktyki Zarządzania Kategorią. Powstały one z 
myślą o członkach ECR Polska czy o całym rynku?
Wymienione projekty rozwijamy w gronie członków, 
bo z tymi firmami mamy kontakt. Natomiast ich wy-
niki nie są ekskluzywne… Nie są na wyłączność człon-
ków tak samo jak wszelkie dobre praktyki, ustalenia 
wspólnego podejścia czy rozwiązywania jakichś pro-
blemów. De facto stają się z czasem standardem dla 
całego rynku. Korzyść z członkostwa w ECR Polska 
polega między innymi na tym, że mamy bezpośredni 
wpływ na etapie pracy nad tymi projektami, szukania 
rozwiązań i ich definiowania. Natomiast z czasem są 
one dostępne dla wszystkich. Popularyzują się i stają 
się wówczas takim rzeczywiście praktycznym standar-
dem. 

-  Jak rynek przyjmuje wasze działania? Współpra-
cujecie z firmami, które nie są członkami ECR Pol-
ska, czy tylko jesteście skoncentrowani na własnych 
członkach?

Utrzymujemy się ze składek płaconych przez człon-
ków naszej organizacji, dlatego też zależy nam na 
tym, by ta baza jeszcze wzrosła. Mamy oczywiście 
kontakt również z tymi firmami, które jeszcze nie są 
naszymi członkami, ale co do których chcielibyśmy, 
żeby członkami ECR Polska się stały i nad tym pra-
cujemy. Dużo czasu rzeczywiście spędzamy na budo-
waniu kontaktów i współpracy oraz angażowaniu w 
projekty naszych członków. Natomiast zdarzają się też 
takie sytuacje, gdzie potrzebujemy kompetencji albo 
opinii firm, które formalnie nie są naszymi członkami, 
ale ich zdanie dla nas też się liczy. Zawsze zależy nam 
na dobrych relacjach i kontaktach operacyjnych.  

- Jak ocenia pan rynek palet drewnianych w Polsce? 
Ich produkcja jest coraz większa. Organizacja EPAL 
staje się takim hegemonem na rynku. UIC praktycz-
nie nie istnieje. W jakim kierunku to będzie się roz-
wijać?

Jeśli chodzi o ocenę tego, co do tej pory się wydarzy-
ło, czyli na przestrzeni – powiedzmy – ostatnich 10-
11 lat, to trzeba powiedzieć, że sytuacja się w dużym 

stopniu unormowała, przekształciła od swoistego 
„Dzikiego Zachodu” tudzież „centrum Wschodu w 
Europie” do takiej, w której jest to rynek przewidy-
walny i pod kontrolą. Oczywiście, nigdy nie będzie 
tak, że będziemy mieli tylko i wyłącznie 100% ideal-
nych, nowych, oryginalnych palet. Problemy i mar-
gines zawsze zapewne będzie na rynku. Natomiast 
dzisiaj to jest zdecydowanie mniejszość, i to jest za-
sadnicza zmiana jakościowa i efekt olbrzymiej pracy 
oraz nakładów użytkowników palet w Polsce. Co do 
tego, w którą stronę będzie się to rozwijało… Wydaje 
mi się, że zgodnie z trendami w biznesie jednak co-
raz większy udział będą miały usługi wynajmu palet, 
czyli pooling palet. Tak działo się w innych krajach 
Europy w latach poprzednich czy w minionej deka-
dzie, 20 lat temu również. Tak dzieje się w Polsce w 
wielu innych obszarach związanych z prowadzeniem 
dużego biznesu. Przekłada się to również na gospo-
darkę paletową, a rozwój usług pooling’owych to 
potwierdza. Wydaje mi się, że przez wiele lat będą 
się one rozwijały. Świadczy o tym mi.in fakt, że po-
jawiają się nowe przedsiębiorstwa zajmujące się tą 
działalnością. Nie jest tak, że tylko jedna firma takie 
usługi oferuje. Dobrze jest mieć lidera na rynku, ale 
są naśladowcy i pretendenci do odcięcia swojego 
kawałka tego tortu – profesjonalnej wymiany palet.

- Jakie rozwiązanie proponujecie swoim członkom?
 My nie sugerujemy, które rozwiązanie jest lepsze. 
To, co udało nam się osiągnąć i do czego zawsze 
zachęcamy, to jest to, by użytkownicy palet mogli 
podjąć racjonalną decyzję, który system użytko-
wania palet jest dla nich korzystniejszy. Czasami 
bardziej efektywny dla klienta jest, nazwijmy to, 
tradycyjny system białej palety, w którym kupuję 
palety, więc wydaje mi się, że je posiadam, wysyłam 
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je w rynek i potem muszę się zająć ich odzyskaniem. 
Czasami natomiast prostsze i tańsze jest rozwiąza-
nie wynajmu: wynajmuję paletę i przestaję się nią 
martwić po wysyłce. My nie mówimy, które rozwią-
zanie jest lepsze, bo to nie jest jednoznaczne. Za-
leżnie od organizacji, konkretne rozwiązanie będzie 
jej bardziej pasowało. Natomiast z czego jesteśmy 
dumni, to fakt, że firmy w znacznej większości dzi-
siaj potrafią już powiedzieć: „dla mnie bardziej ko-
rzystny jest ten system, ponieważ… jest tańszy, szyb-
szy, prostszy, łatwiej wykonalny i tak dalej”. Usługi 
wynajmu palet wydawały się kiedyś drogie, ale to 
dlatego, że zdecydowana większość firm nie znała 
rzeczywistych kosztów użytkowania palet w trady-
cyjnym modelu, bo nie potrafiła tego policzyć. To, 
w czym firmom pomogliśmy, to jest właśnie uświa-
domienie i umiejętność policzenia ukrytych kosztów 
użytkowania palet. Dopiero gdy znamy całkowity 
koszt użytkowania palety, możemy go porównać z 
kosztem wynajmu palety i innymi z tym związanymi. 
Wtedy możemy podjąć racjonalną decyzję, opartą 
na merytorycznych przesłankach.

- Czy arkusz kalkulacyjny wynajmu na stronie in-
ternetowej ECR Polska, to jest wasz autorski pro-
jekt?

Tak jest. Stworzyliśmy go wspólnie z Instytutem Lo-
gistyki i Magazynowania w 2006 roku. Jest to bardzo 
proste narzędzie. Z pewnością nie jest idealne, ale 
ma tę zaletę, że pozwala w prosty sposób, przyjmu-
jąc jakieś określone założenia, w miarę uniwersalne 
dla naszego rynku, szybko ocenić, jakie są rzeczywi-
ste koszty użytkowania palety w modelu ich posia-
dania. Kiedyś pokutowało takie przekonanie, że pa-
lety białe są tanie, bo kupuje się je raz i potem ich w 
nieskończoność używa, ale tak nie jest. Zakup palety 
jest tylko początkiem kosztów związanych z użytko-
waniem palety, bo do tego trzeba doliczyć: koszty 
operacji, koszty składowania, segregacji, później 
odbioru pustej palety po wysyłce i jej ewentualnej 
naprawy itd. Warto to policzyć, żeby wiedzieć, który 
model jest dla danej organizacji korzystniejszy i móc 
podjąć optymalną decyzję.

- Czy Konferencja Forum ECR to cykliczna impreza?

Forum ECR (dawniej Forum Współpracy) jest naszą 
coroczną konferencją, którą zaczęliśmy robić po to, 
by pokazać, m. in. naszym członkom, co robimy, i 
pomóc przełamywać bariery wewnątrz organizacji. 
Dla przykładu, logistycy dobrze wiedzą, co się dzieje 
w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchem do-
staw, natomiast nie zawsze mają dobrą orientację 
na temat marketingu czy innych obszarów, gdzie 
ECR również działa. Pierwszym zadaniem dla Forum 
Współpracy było „burzenie silosów” czy wsparcie 
dla przekazywania wiedzy i rozwijania współpracy 
pomiędzy różnymi obszarami funkcjonalnymi w tych 
przedsiębiorstwach, które są naszymi członkami. 

Drugim celem organizacji Forum ECR jest prezenta-
cja naszej działalności tym firmom, które jeszcze nie 
są członkami ECR Polska, bo łatwiej jest ich przed-
stawicieli zaprosić raz w roku na taką dosyć przekro-
jową konferencję. Nie muszą się angażować w pracę 
grup roboczych, do czego oczywiście zachęcamy, 
ale też nie trzeba od tego zaczynać. Na Forum ECR 
jest przegląd ciekawych rzeczy, które robimy, które 
są dla nas ważne. Służy ono budowaniu świadomo-
ści uczestników rynku, ale nie jest to jedyna forma.

- Czy pakiet projektów ECR jest zamknięty, czy ma-
cie coś w zanadrzu, co wprowadzicie wkrótce?

Są takie projekty i tematy, które są aktualne wła-
ściwie zawsze, od kiedy ECR istnieje. Są też takie, 
które są definiowane, rozwijane, realizowane i koń-
czone. Nie ma reguły. Zawsze jesteśmy chętni i po 
to istniejemy, żeby realizować te projekty, które są 
potrzebne naszym członkom i które przynoszą im 
wartość. Ich źródłem jest czasem inspiracja z innych 
rynków, ale najsprawniej realizowane są te inicjaty-
wy, których potrzebę realizacji zgłaszają bezpośred-
nio nasi członkowie. Będą one zawsze analizowane. 
Jeśli dla każdej propozycji takiego projektu znajdzie 
się „masa krytyczna” i odpowiednia ilość organiza-
cji zainteresowanych ich realizacją, to będziemy je 
podejmować. Stąd nie można powiedzieć, że ta li-
sta jest zamknięta. Pamiętamy o tym, co robiliśmy 
historycznie, jak chociażby wspomniane Dobre 
Praktyki Zarządzania Kategorią, które są dzisiaj pro-
jektem zamkniętym, ale efekty tego projektu, czyli 
przewodnik, są cały czas użytkowane. Dzisiaj zajmu-
jemy się projektami, które są aktualne w tym mo-
mencie, a jakie będą w roku przyszłym czy za pięć 
lat – czas pokaże.

- Jakie są Państwa najbliższe działania?

Mamy wiele pomysłów, które czekają na realiza-
cję. Widzimy, że jest już dużo łatwiej rozmawiać o 
współpracy na temat polepszenia dostępności pro-
duktów na półce i jednocześnie redukowaniu strat w 
łańcuchach dostaw. To jest temat bardzo „ECR-owy” 
z natury. Na naszym rynku, mimo kilku prób pod-
jęcia go w minionej dekadzie, jakoś nie rezonował 
on do tej pory większym echem. W minionym roku 
zaczęliśmy o tym rozmawiać w gronie zaangażowa-
nych przedstawicieli łańcuchów dostaw i wygląda 
na to, że będziemy tutaj więcej robić jako ECR, czy-
li lepiej promować wiedzę w tym zakresie, szukać 
wspólnych rozwiązań i działań, które ułatwią z jed-
nej strony dostępność produktów na półce, ale też 
przy okazji redukcję strat w łańcuchach dostaw, bo 
nikt już nie może sobie na nie „lekką ręką” pozwolić..

Życzę sukcesów w realizacji planów.
Dziękuję za rozmowę.
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