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Dynamiczna sytuacja

Najważniejszą wiadomością na 
rynku palet drewnianych jest 
powstanie Związku Producen-
tów Europalet UIC, skupiającego 
firmy posiadające licencję UIC – 
producentów i naprawiających 
europalety, otwarty również dla 
producentów komponentów do 
produkcji europalet oraz firmy 
wytwarzające środki znakujące 
i kontrolne. Organizacja skupia 16 
firm założycieli, której prezesem 
został Pan Andrzej Bijak, pracujący 
w firmie PPHU PiP. To odpowiedź 
części biznesu paletowego na jed-
nostronne wypowiedzenie umowy 
o wymienialności palet EPAL z UIC/
EUR. Szybka reakcja producentów 
palet na licencji UIC oznacza deter-
minację w trochę nierównej walce 
na rynku, choć trzeba przyznać nie 
są bez szans.

 W 2016 roku licencjonowani 
dostawcy zrzeszeni w PKN EPAL 
wyprodukowali 24,2 miliona palet, 
to o 6% więcej niż w 2015 roku. 
W tym samym czasie naprawio-
nych zostało 4,0 miliona palet, 
o 13% więcej niż rok wcześniej. 
Jeżeli do tego dołożymy 2 miliony 
nowych palet UIC/EUR to mamy już 
obraz rynku palet białych w Polsce, 
który rośnie w przyzwoitym tem-
pie.  Czy ta dynamika utrzyma się 
w bieżącym roku, trudno powie-
dzieć, zważywszy na to co robi 
Stowarzyszenie EPAL. 

Czołowi gracze na rynku pooli kolo-
rowych tylko zacierają ręce, w myśl 

zasady, „gdzie dwóch się bije trzeci 
korzysta”, do i tak sporego wzro-
stu wolumenu jakim obracają 
operatorzy, dojdzie zapewne jesz-
cze kilku klientów korzystających 
z poolu otwartego. Czy są gotowi 
operatorzy paletowi na większy 
wolumen? Z tego co mówi Kinga 
Di Salvo, Dyrektor Generalna  
CHEP w Polce w wywiadzie, to tak, 
CHEP posiada dobrze funkcjonu-
jące struktury serwisowe zdolne 
obsłużyć znaczną ilość wolumenu 
paletowego.  

Gospodarka paletowa, to ważny 
element w obrocie towarowym 
o czym świadczy zaistniała 
sytuacja na rynku palet, nie jest 
łatwym prowadzenie ewidencji 
i zarzadzanie wolumenem palet 
w obrocie. Z pomocą przychodzi 
informatyka, a konkretnie firmy 
oferujące rozwiązania w tym 
zakresie, zwykle są to aplikacje 
związane ściśle z programem do 
zarzadzania magazynem. Pre-
zentujemy dwa takie systemy, 
które rozwiązują wiele problemów 
z paletami w magazynie.

Rozwój rynku paletowego stwarza 
pole do działania wielu podmiotom 
oferującym rozwiązania doskonale 
uzupełniające  braki  organizacyjne 
lub sprzętowe. Jaki będzie nadcho-
dzący rok, trudno jednoznacznie 
powiedzieć, częściową odpowiedź 
dają komentujący wydarzenia 
eksperci, którzy znając doskonale 
rynek potrafią ocenić jego rozwój. 

Zapraszamy do ciekawej lektury 
opisu sytuacji, która zmienia się 
w sposób dynamiczny,  zaskaku-
jąc niekiedy czołowych graczy na 
rynku palet. 
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Partnerzy wydania Spis treści:

Centrala Palet Sp. z o.o. 
ul. Feliksów 47 B, 96-500 Sochaczew 

  biuro@centralapalet.pl  
http//: www.centralapalet.pl

CHEP Polska Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

 +48 22 874 45 00 
  biuro@chep.com  

http//: www.chep.com/pl/

ECR Polska Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 67c/1; 60-479 Poznań

  +48 61 226 30 78;
  ecr@ecr.pl 

http//: www.ecr.pl

Georg Utz Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 34; 55-080 Kąty Wrocławskie 

  +48 71 316 77 60; 
  info.pl@utzgroup.com 
http//: www.utzgroup.com

LPR Poland Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35; 02-822 Warszawa

  +48 22 255 57 82; Fax. +48 22 255 57 91
  lpr@lpr.eu  

http//: www.lpr.eu

„POZIOM” Piotr Poziomski
ul. Spokojna 18A; 77-420 Lipka

  +48 67 286 91 73
  biuro@serwispalet.pl  

http//: www.serwispalet.pl

PW Padewscy Sp. J.
ul. Krotoszyńska 47; 56-300 Milicz

  +48 71 383 06 13; Fax +48 71 383 08  44
  biuro@padewscy.pl 

http//: www.padewscy.pl

Rail Cargo Austria AG
110 Wien, Am Hauptbahnhof 2

Koordinator EUR – Palette
Member of Rail Cargo Group
  + 43 664 617 40 98

  thomas.metlich@railcargo.com 
http//: www.railcargo.com

http//: www.uic.org
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Z Kingą di Salvo Dyrektor Generalną 
CHEP Polska, o rynku palet, usługach 
wynajmu, obsłudze łańcuchów dostaw 
klientów, zadowolonych klientach firmy 
i planach dalszego rozwoju, rozmawiał 
Andrzej Szymkiewicz. 

Kinga di Salvo
ROZMAWIA ANDRZEJ SZYMKIEWICZ

NAJWAŻNIEJSZE TO BYĆ

PARTNEREM 
W ROZWOJU
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Andrzej Szymkiewicz – CHEP jest najwięk-
szym operatorem „poolingowym” w Polsce 
i na świecie, jak czuje się lider rynku, czy przy-
glądają się Państwo działaniom konkurencji?

Kinga di Salvo – Rzeczywiście jesteśmy liderem. 
Najlepiej świadczą o tym statystyki – w Polsce 
wydajemy ponad 20 000 000 palet rocznie, 
mamy ponad 600 klientów i odbieramy palety 
z blisko 10 000 lokalizacji. Otworzyliśmy też 
siódme centrum serwisowe, także nasze pokry-
cie na rynku jest bardzo duże. Jak się czujemy? 
Nie osiadamy na laurach i nieustannie obserwu-
jemy rynek. Zdrowa konkurencja motywuje nas 
do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. 
Chcemy być partnerem dla naszych klientów, 
a nie wyłącznie dostawcą palet.

Państwo oferujecie wysokie standardy jeśli 
chodzi o obsługę klientów. Czy to jest Wasza 
absolutna przewaga, czy macie jakieś inne 
obszary które sprawiają że jesteście tu gdzie 
jesteście?
– Na pewno poziom obsługi klienta, co rok do 
roku potwierdzają badania satysfakcji odbior-
ców naszych usług. W roku 2016 z badania 
wynikało, iż 80% klientów jest zadowolonych 
z CHEP, jako partnera strategicznego, a 90% 
jest zadowolonych z poziomu obsługi klienta. 
Są to bardzo dobre wyniki i zdecydowanie jest 
to jeden z naszych atutów. W zeszłym roku 
wprowadziliśmy na rynek plastikową europa-
letę, unowocześnioną plastikową ćwiartkę, za 
którą otrzymaliśmy kilka nagród w zakresie 
innowacyjności. Rok temu w Polsce, stworzyli-
śmy dział badań i analiz, którego zadaniem jest 
współpraca z naszymi klientami i partnerami 
biznesowymi w zakresie wdrażania nowych, 
innowacyjnych rozwiązań. To odpowiedź na 
potrzeby rynku i kierunek, w którym będziemy 
zmierzali.

Dział badań i rozwoju – czy on działa w taki 
sposób, że jest zespół ludzi wymyślających 
pewne rozwiązania które następnie są wpro-

wadzane na rynek, czy raczej zbieracie infor-
macje z rynku i to jest baza do dalszych badań 
rozwojowych?
– Przede wszystkim zbieramy informacje. 
Chcemy odpowiadać na realne potrzeby rynku, 
a nie sami narzucać gotowe rozwiązania. 
Chcemy połączyć naszą wiedzę i doświadczenie 
z informacjami zdobytymi w wyniku konsultacji 
rynkowych.

Jaki jest rynek palet w Polsce, czy to wciąż 
rozwijający się rynek, czy osiągnął swój 
poziom rozwoju?
– Rynek paletowy nadal się rozwija, widać to 
chociażby po tym, iż wprowadzane są wciąż 
nowe nośniki. Formaty sklepów i sieci han-
dlowych się zmieniają w odpowiedzi na zwy-
czaje konsumentów. Te zmiany bardzo mocno 
oddziaływają na rynek paletowy. Nowe nośniki, 
bardzo ostatnio popularne palety displayowe, 
czyli półpalety, ćwierćpalety czy Dolly, czyli 
innowacyjne ćwierćpalety wystawowe na kół-
kach – wzmacniają sprzedaż, są impulsem 
do zakupu, ale również przynoszą oszczęd-
ność miejsca przy kasach czy na ekspozycjach 
sklepowych.

Jaki jest udział palet displayowych na Polskim 
rynku?
– Niestety nadal niewielki. Jeżeli mówimy 
o ćwiarćpalecie i półpalecie jednocześnie, myślę, 
że ok. 15%, z tym, że to są bardzo ostrożne 
sugestie.

Sieci nadal preferują Państwa palety, nato-
miast odrzucona została ta biała paleta ofe-
rowana przez nowych dostawców. Jak Pani 
ocenia, czym to było spowodowane?
– Biała paleta nadal funkcjonuje na rynku, nato-
miast jej jakość jest bardzo niska i w żaden 
sposób niekontrolowana. Preferencja sieci han-
dlowych w zakresie palet niebieskich wynika 
przede wszystkim z jakości, wytrzymałości, jak 
również ułatwienia współpracy z dostawcą. To 
są kluczowe czynniki. 
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Jaki udział w rynku ma CHEP Polska?
– W FMCG ok. 35%, a w całym rynku ok. 25%. 
Te liczby pokazują potencjał, który możemy 
wykorzystać.

Czy to co się dzieje na rynku poolu otwartego 
„białych palet” pomiędzy organizacjami EPAL 
i UIC, ma wpływ na Państwa działalność?
– Jedynym łącznikiem jest tutaj paleta. Nato-
miast w mojej opinii nie przekłada się to na 
naszą działalność. Biała paleta jest tylko pro-
duktem. My świadczymy usługę, która polega 
na kompleksowym serwisie, dostarczaniu 
odpowiedniej jakości palet, odbieraniu ich 
z rynku, naprawie i konserwacji. 

Kto dyktuje warunki na rynku, sieci handlowe 
czy dostawcy usług poolingowych?
– Nie jest to jednostronna relacja. My współ-
pracujemy na rynku w oparciu o strategię 
win-win, co oznacza, że każdy ma być stroną 
wygraną. Myślę, że narzucanie swoich warun-
ków nie przekłada się na zadowolenie żadnej ze 
stron. Staramy się traktować naszych klientów 
po partnersku tak, aby współpraca przynosiła 
obopólną korzyść.

Czy długo trwają takie rozmowy?
– Zdarza się, że nawet kilka lat. Wszystko zależy 
od złożoności łańcucha dostaw, operacji maga-
zynowych, logistycznych, świadomości kosz-
tów, procesu decyzyjnego, wolumenów.

Zdaję sobie sprawę, że sam proces jest bardzo 
złożony tzn. dostarczyć paletę i później zabrać 
i znowu dostarczyć. Jak jest ze świadomością 
klientów, czy oni te procesy rozumieją w takim 
stopniu że łatwiej się z nimi rozmawia?
– Świadomość rynku jest dużo większa niż była 
kilka lat temu, a do tego na pewno przyczyniły 
się nasze działania informacyjne. Biorąc pod 
uwagę sytuację ekonomiczną, wszyscy patrzą 
na koszty, usprawnienia, optymalizację, efek-
tywność... Myślę, że dzięki temu, zdecydowanie 
łatwiej rozmawia się dzisiaj z klientami.

Czy klient musi odkryć karty, czy to się 
odbywa jedynie w obszarze sztywnej kalku-
lacji kosztów?
 – Musimy mieć pewne dane, aby być w sta-
nie przygotować ofertę, która jest skrojona 
pod potrzeby danego partnera. Staramy się 
bardzo mocno dopasowywać do indywidual-
nych potrzeb klientów. Nasza usługa nie jest 
standardowa. Dlatego musimy mieć dane od 
naszych partnerów biznesowych. Staramy się 
też wykazywać dużą otwartość w rozmowach. 
Jestem przekonana, że im bliższe relacje, im bli-
żej się ze sobą współpracuje, tym lepsze efekty 
osiągamy wspólnie.

W Państwa ofercie produktowej, oprócz palet 
są kontenery i skrzynki, jaki jest ich parytet 
w usługach?
– Kontenery i skrzynki to produkty naszych 
firmy siostrzanych – tj. CHEP, Pallecon i IFCO. 
Należymy do jednej grupy kapitałowej pod 
szyldem Brambles. Działamy na tym samym 
rynku, ale nie konkurujemy ze sobą.

Czy rozmawiając z klientem, jeżeli klient ma 
takie potrzeby, to taka oferta jest przez Pań-
stwa składana?
– Nie, wtedy staramy się organizować trój-
stronne spotkania. Nasze siostrzane spółki 
działają w wybranych sektorach, my skupiamy 
się na branży FMCG.

W roku ubiegłym wprowadzona została paleta 
plastikowa typu EUR, czy są już dane dotyczące 
przyjęcia przez rynek tego produktu?
– Mamy czterech klientów, którzy używają tych 
palet. Plastikowa paleta została odebrana bar-
dzo pozytywnie. Jest to odpowiedź na potrzeby 
w zakresie podwyższonych standardów sani-
tarnych – jest wodoodporna, łatwa w czysz-
czeniu, odporna na działania tłuszczów czy 
kwasów. Dzięki temu w firmach produkcyjnych, 
gdzie obowiązują zaostrzone normy i wymaga-
nia w zakresie przepisów sanitarnych sprawdza 
się świetnie.
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Czy są jakieś plany wobec tej palety? Czy 
jest określona ilość wolumenu jakim chcecie 
obracać, czy będzie ot się działo w sposób 
naturalny na podstawie potrzeb i wymagań 
klientów? Czy założyliście sobie jakiś plan?
– Nie jest to paleta przeznaczona dla wszyst-
kich sektorów rynkowych. W związku z tym, nie 
zakładamy wolumenów, które chcemy osiągnąć 
w najbliższym roku. Obecnie jesteśmy na etapie 
badań oczekiwań klientów, potencjału rynko-
wego i kolejnych sektorów, w których paleta 
CHEP może być używana.

Jak wyglądają koszty uwzględniające żywot-
ność i czas eksploatacji? Paleta plastikowa 
jest droższa, jednak ma dłuższy czas eksplo-
atacji. Czy te rzeczy da się porównać?
– Porównanie parametrów pomiędzy paletą 
drewnianą a plastikową jest bardzo trudne. 

W przypadku palety plastikowej każde uszko-
dzenie skutkuje wyłączeniem z użytkowania. 
Natomiast w przypadku palety drewnianej, ze 
względu na ciągłe poddawanie jej inspekcjom 
i naprawom, jej żywotność może być przedłu-
żana przez wymianę zużytych części.

Czy planują Państwo wprowadzanie innych 
nowych produktów do swojej oferty?
– Tak jak wspomniałam wcześniej, w tej chwili 
są prowadzone badania ćwierćpalety Dolly. 
Będziemy się przygotowywać do wprowadze-
nia tego rozwiązania w Polsce.

Czyli rozumiem że jest tam obecnie monitoro-
wane wejście tej palety na rynek?
– Tak, w kilku krajach Dolly już funkcjonuje. W kra-
jach zachodnich, zbiera same pozytywne oceny. 
W Polsce testujemy tę paletę z kilkoma partnerami.
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Jak zaawansowane są te testy?
– Jeszcze potrzebujemy trochę czasu.

Czy planujecie podpisać kontrakty?
– To jeszcze nie jest ten etap. Badamy Dolly 
od strony przepisów rynkowych, od strony 
stabilności użytkowania, efektywności proce-
sów. Współpraca z konkretnymi klientami jest 
kolejnym krokiem.

Zarządza Pani CHEP Polska ale również regio-
nem krajów bałtyckich, czym różnią się te 
rynki i jakie jest tempo rozwoju? 
– CHEP w Polsce jest obecny już 17 lat, a w kra-
jach bałtyckich niecałe 5. Poziom rozwoju obu 
tych rynków jest zupełnie inny. W krajach bał-
tyckich nadal jesteśmy na etapie edukacji rynku 
– co oznacza usługa poolingu, jakie są z niej 

korzyści, jakie są koszty związane z obrotem 
białą paletą. W krajach bałtyckich mamy obec-
nie 45 klientów i wydajemy 60 000 palet rocz-
nie. Potencjał tych rynków jest dużo mniejszy 
niż Polski, choćby z tego prozaicznego powodu, 
iż poziom zaludnienia jest trzy razy mniejszy. 
Łańcuch dostaw jest tam trochę inny. 

W regionie Bałtyckim znajdują się 3 główne 
sieci handlowe, które bardzo mocno deter-
minują łańcuch dostaw i to, co się dzieje na 
rynku. Należy podkreślić, że odległości są 
zupełnie inne, jest mniejsza ilość centrów 
dystrybucyjnych.

Czy ten rynek obsługujecie też z Polski?
– Na Litwie mamy centrum serwisowe. Jeśli 
chodzi o Łotwę i Estonię mamy centra serwi-

W kilku krajach paleta Dolly 
już funkcjonuje. Zbiera same 
pozytywne oceny.
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sowe, które nie zajmują się pełną aktywnością, 
natomiast odbywają się tam odbiory palet 
i inspekcje.

Wspomniała Pani o tych badaniach satysfak-
cji klientów. Co to wnosi do Państwa działal-
ności? Staracie się swoje usługi wykonywać 
jak najlepiej, następnie robicie te badania. 
Czy odpowiedzi nie są takie kurtuazyjne? Jak 
to Państwo oceniacie?
– Staramy się, aby próba badawcza była na 
tyle duża, aby mogła być reprezentatywna. 
Oczywiście rokrocznie otrzymujemy bardzo 
wysokie wyniki, jednakże otrzymujemy również 
komentarze, które pozwalają nam zmieniać 
usługi, ulepszać, czy wprowadzać innowacje. 
80% badanych uważających nas za dobrego 
partnera strategicznego i 90% potwierdzających 
wysoką obsługę klienta nie oznacza, że nie 
otrzymujemy krytycznych uwag.

Czy pytacie o świadomość rynkową Waszych 
partnerów co do usługi, kosztów palet oraz 
współpracy? Byłem na konferencji gdzie 
omawiane było pierwsze badanie satysfakcji 
– w październiku 2008 roku i tam była mowa 
o bardzo niskiej świadomości responden-
tów. Czy coś się zmieniło od tego pierwszego 
badania? 
– Zmieniło się bardzo wiele. Proszę pamiętać, 
że w 2007 roku została wprowadzona ustawa 
o ochronie własności przemysłowej i od tego 
momentu zaczęło się całe zamieszanie na 
rynku paletowym. Wcześniej nikt nie zwracał 
uwagi na koszty związane z paletami. Od tam-
tej chwili zaczęło się takie pospolite ruszenie. 
W 2008 roku, kiedy my robiliśmy badanie rynku 
paletowego, firmy dopiero zaczynały mieć 
świadomość kwestii z tym związanych, a sieci 
zaczęły wymagać certyfikowanych palet. Dzisiaj 
świadomość jest zupełnie inna. Firmy rzeczywi-
ście wiedzą, że palety są kosztem i muszą być 
wysokiej jakości. Wiedzą o wyzwaniach związa-
nych z ich odbiorem czy transportem zwrotnym. 
Wciąż występują problemy w łańcuchu dostaw 

zarówno przy paletach certyfikowanych, jak 
i nie. Jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż 
podczas badania w 2008 roku, jest to zmiana 
na plus.

Państwo w pewnym sensie edukujecie rynek. 
W jaki sposób to robicie?
– Odbywa się to w sposób naturalny, również 
podczas rozmów z kontrahentami. Myślę, że 
zaczyna się to od dyskusji. Organizujemy szko-
lenia dla klientów w wybranych kwestiach, na 
przykład w kontekście palety wystawowej. 
Cyklicznie otwieramy nasze centra serwisowe 
dla naszych partnerów biznesowych, aby poka-
zać jak wyglądają procesy, z czym się to wiąże 
i jakich technologii używamy.

Czy uznajecie że ten proces edukacyjny musi 
trwać?
– Edukacja nigdy nie jest procesem zamkniętym.

CHEP Polska jest dużą organizacją, mają Pań-
stwo siedem centrów serwisowych i rozległą 
sieć połączeń transportowych, Wasz wpływ 
na środowisko i otoczenie jest znaczny, jakie 
działania są podejmowane w tym zakresie? 
Np. CSR o którym jest ostatnio coraz głośniej.
– CHEP Polska bardzo mocno stawia na roz-
wiązania ekologiczne. Już sam pooling jest 
usługą, która ma bardzo pozytywny wpływ na 
środowisko. Od 2013 rokrocznie otrzymujemy 
nagrody w dziedzinie ekologii jak, np. Przed-
siębiorca Efektywny Surowcowo lub Promotor 
Ekologii. W tej kwestii działamy na rynku bardzo 
aktywnie. Jako cała grupa CHEP wdrażamy 
również program o nazwie „Carbon Neutral 
Pallet”. Zgodnie z nim, mamy zidentyfikowany 
poziom emisji CO2 związany z działalnością 
biznesową firmy i niwelujemy ją poprzez dzia-
łalność społeczną. W naszych centrach serwi-
sowych używamy rozwiązań proekologicznych. 
Działamy bardzo aktywnie również w obszarze 
tzw. miękkiego CSR. Współpracujemy z orga-
nizacjami charytatywnymi, jesteśmy firmą 
odpowiedzialną społecznie. Nasi pracownicy 
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biorą czynny udział w wielu akcjach wolon-
tariatu. Współpracujemy z Bankami Żywno-
ści, schroniskiem dla zwierząt pod Warszawą, 
szpitalami dziecięcymi. Organizujemy zbiórki 
żywności, aukcje charytatywne. We współ-
pracy z naszym partnerem biznesowym, pro-
ducentem farb, odmalowaliśmy pokoje w domu 
dziecka w Łodzi.

Czyli te relacje z interesariuszami układają 
się dobrze?
– Zdecydowanie tak. Staramy się podchodzić do 
wszystkich po partnersku, dzięki czemu udaje 
się nam osiągnąć zamierzone efekty. Uważam, 
że mamy bardzo dobre relacje, a nasza działal-
ność będzie nadal rozwijana.

Co jest najważniejsze w Państwa rozwoju?
– Przez 17 lat obecności na rynku, jedną z waż-
niejszych rzeczy, jakie robimy, jest przeprowa-
dzanie procesu edukacji rynku. Zbudowaliśmy 
bardzo mocną infrastrukturę, nawiązaliśmy 
dobre, partnerskie relacje ze wszystkimi uczest-
nikami łańcucha dostaw – z producentami, 
sieciami, firmami transportowymi. Staramy się 
cały czas, aby te relacje dobrze się rozwijały. 
Staramy się współpracować tak, abyśmy wszy-
scy razem uczestniczyli w budowie łańcucha 
dostaw.

Co jest sukcesem tych 17 lat?
– Jesteśmy postrzegani jako lider rynku, który 
rzeczywiście proponuje rozwiązania a nie tylko 
usługę poolingu. Uważam to za bardzo duży 
sukces. Ponadto doskonała współpraca ze 
wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw jest 
jednym z naszych kluczowych osiągnięć. Cyfry 
też są na pewno sukcesem. Są one wynikiem 
naszych działań, jednakże nie jest to cel sam 
w sobie.

Dziękuje za rozmowę i życzę realizacji planów

BIOGRAM
KINGA DI SALVO 
COUNTRY GENERAL MANAGER CHEP 
POLSKA I KRAJE BAŁTYCKIE. 

Odpowiada za realizację strategii rozwoju 
CHEP w czterech krajach Europy Środkowo-
-Wschodniej (Polska, Litwa, Łotwa i Estonia) 
i prowadzenie działań operacyjnych związanych 
z kluczowymi obszarami biznesu. Ich celem jest 
utrzymywanie wysokiej jakość usług i produk-
tów CHEP dla obecnych klientów, zapewnienie 
dynamicznego rozwoju CHEP w Polsce i krajach 
podległych oraz ekspansja firmy na nowe rynki. 
Ważnym elementem wdrożonej przez nią stra-
tegii jest również budowanie jak najlepszego 
partnerstwa biznesowego prowadzącego do 
uzyskania pozycji ,,strategicznego partnera 
w łańcuchu dostaw’’.

Kinga di Salvo pracuje w CHEP od 2008 roku. 
Przed objęciem stanowiska dyrektora gene-
ralnego na Polskę oraz kraje bałtyckie pełniła 
funkcję country leadera na kraje bałtyckie oraz 
senior managera customer service na Pol-
skę, odpowiadając za opracowanie i wdrożenie 
planów operacyjnych firmy. Wcześniej była 
managerem działu obsługi klienta, zarządza-
jąc zespołem ds. kluczowych klientów oraz 
odpowiadając za przygotowywanie planów 
taktycznych i wprowadzanie nowych projektów.
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Znak EUR w owalu na prawym wsporniku  gwarantuje oryginalnoœæ 

palety EUR wykonanej w oparciu o normê UIC 435 w zapewnionym 

systemie kontroli jakoœci UIC. Jedyna europaleta, to ta ze znakiem 

EUR!

paleta

www.railcargo.com www.uic.org, 

http://www.railcargo.com
http://www.uic.org
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Paletowy biznes rozwija się wraz z rynkiem, jest jego znaczącą 
częścią w obrocie towarowym, a znormalizowana jednostka 
transportowa kartą UIC 435-2, to kluczowy element logistycz-
nego łańcucha. Wiele się na rynku palet dzieje, trwa nieustanna 
walka o jakość palet, gdyż te używane w magazynach wyso-
kiego składowania mogą być przyczyną uszkodzenia towarów 
lub nieszczęśliwych wypadków pracowników w magazynach. 
Po ostatnich wydarzeniach jest wiele pytań i niewiadomych. 
W jakim kierunku rynek palet będzie się rozwijał? Czy pool 
otwarty zdominuje jedna marka, a znak z kilkudziesięcioletnią 
tradycją odejdzie w niebyt? Kto na hegemonii jednego znaku 
wygra, a kto straci?

PALETOWE POOLE 
NOWOCZESNEGO 
RYNKU

Rynek palet jest bardzo różnorodny, obrót 
towarowy realizowany jest na wielu nośnikach 
transportowych, niemniej udział palety zgodny 
z kartą UIC 435-2 jest bardzo znaczący i stale 
rośnie za sprawą rozwoju otwartego poolu oraz 
coraz większą aktywnością pooli zamkniętych. 
W otwartym poolu paletowym liczą się dwaj 
nadawcy licencji działający na polskim rynku, 

Polski Komitet Narodowy EPAL – posiadający 
według niektórych szacunków 90% rynku oraz 
UIC, który posiada blisko 10% rynku. Wobec 
braku twardych danych przedstawione wartości 
są szacunkowe, niemniej pokazują nierówne 
proporcje, jakie ukształtowały się w wyniku 
działań Stowarzyszenia EPAL na rzecz jakości 
i legalności palet zgodnych z normą.

Andrzej Szymkiewicz
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Taki stan rzeczy na pierwszy rzut oka wydaje 
się działaniem monopolistycznym i pewne 
znamiona on posiada, jednak otwarty pool 
paletowy wewnątrz jest bardzo konkurencyjny, 
a za sprawą coraz większej aktywności UIC 
staje się jeszcze bardziej konkurencyjny. Ktoś 
zapyta, czy to możliwe, że mając 90% rynku, 
EPAL nie jest się monopolistą? „W otwartym 
poolu paletowym nie ma monopolu i nie byłoby 
również monopolu, gdyby palety EPAL posia-
dały 100% rynku. Stowarzyszenie EPAL nie 
produkuje palet, nie ustala cen, ustala tylko 
normy techniczne palet i kontroluje zgodność 
wyprodukowanych i naprawianych palet z tymi 
normami. Rynek palet jest bardzo konkuren-
cyjny, tylko w Polsce ponad 100 firm posiada 
licencje i produkuje palety EPAL, również ponad 
100 firm naprawia palety. Żadna z tych firm 
nie kontroluje rynku palet EPAL. Kilka tysięcy 

firm kupuje palety EPAL, ceny palet nie rosną, 
a nawet spadają, spadają również marże produ-
centów palet. Na rynku nie brakuje palet, mamy 
ewidentną przewagę podaży nad popytem – ale 
tak działa konkurencja i wolny rynek” – mówi 
Marek Parkot, prezes EP Serwis.

Podobnie jest z paletami ze znakami UIC/ EUR, 
których liczba producentów z każdym rokiem 
rośnie i według danych SGS Polska – jednostki 
kontrolującej jakość i zgodność z normą UIC 
– jest już 40 firm posiadających licencję. Auto-
nomicznych podmiotów gospodarczych zajmu-
jących się produkcją i naprawą palet UIC/EUR, 
które konkurują ze sobą w otwartym poolu 
paletowym. Firmy te nie mają jeszcze w Pol-
sce organizacji, która reprezentowałaby ich 
interesy w rozmowach z sieciami handlowymi 
i producentami. Sadząc po aktywności podmio-

Nowoczesny rynek palet 

LPR w Polsce działa od końca 
2013 roku. Przez ten czas 
zbudowaliśmy markę czerwonej 
palety i potwierdziliśmy, że 
LPR jest solidnym partnerem 
mogącym realizować najbardziej 
ambitne projekty, w czym 
pomaga nam 25 lat doświad-
czenia na rynku europejskim. 
W tej chwili posiadamy trzy 
centra serwisowe w optymal-
nych lokalizacjach oraz centralę 
w Warszawie. Polskie biuro LPR 
zarządza również strefą CEE. 
To, jak szybko LPR zbudował 
pozycję na rynku, pokazuje, 
że wynajem palet w poolu 
zamkniętym ma w Polsce 
przyszłość i jest coraz częściej 
brany pod uwagę. Oczywiście, 

na zachodzie Europy procent 
udziału białej palety na rynku 
jest już znacznie mniejszy (Por-
tugalia, Francja, Wielka Brytania, 
kraje Beneluksu), ale na taki 
stan wpływa wiele czynników, 
takich jak poziom rynku nowo-
czesnego w stosunku do rynku 
tradycyjnego. Spodziewam się 
podobnego rozwoju sytuacji 
w Polsce.

Oczywiście sytuacja na rynku 
białej palety ma wpływ na 
rynek. Bezpośrednio LPR nie 
jest związany z zachodzącymi 
zmianami i nie jest nam łatwo 
komentować. Głównym efek-
tem zmian, mogącym wpłynąć 
na biznes firm znajdujących 

się w tym sektorze, może być 
zwiększone zainteresowanie 
gospodarką paletową wewnątrz 
firm i tym samym zwiększenie 
świadomości dotyczącej róż-
nych rozwiązań, między innymi 
korzystania z poolu zamknię-
tego LPR. 

Tiago Costa 
Country Manager LPR
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tów produkujących i naprawiających palety ze 
znakami UIC/EUR, powstanie takiej organizacji 
to kwestia czasu.

Rynek otwarty, tzw. biały pool paletowy, od 
początku zmagał się z jakością nośników 
transportowych, których parametry określone 
zostały w karcie UIC 435-2. Przełomowy był rok 
2007, gdy zaczęła obowiązywać nowela ustawy 
„Prawo własności przemysłowej”, producenci 
uzyskali znaczące wsparcie ustawowe, palety 
EUR jako produkt markowy zaczęły podlegać 
ochronie prawnej. Można było więc tworzyć 
struktury do takiej ochrony licencjonowanych 
produktów, jakim były palety ze znakiem EUR. 
Stowarzyszenie EPAL zaczęło organizować 
odpowiednie struktury kontrolne, demaskujące 
fałszerzy oraz sprawdzające producentów palet 
zrzeszonych w jej szeregach. 

Obecnie EPAL współpracuje z Bureau Veritas, 
biurem, które kontroluje wyłącznie palety ze 
znakiem towarowym EPAL w owalu. W Pol-
sce Bureau Veritas kontroluje 95 zakładów 
z licencją EPAL produkujących ok. 2 mln palet 
miesięcznie oraz 80 zakładów naprawiają-
cych ok. 280 tys. palet miesięcznie, ponadto 
6 zakładów produkujących i naprawiających 
ok. 150 tys. metalowych palet skrzyniowych 
miesięcznie. Bureau Veritas dodatkowo prze-
prowadza regularne inspekcje w Estonii, na 
Litwie, Łotwie i Słowacji. Wymienione obszary 
są kontrolowane na podstawie losowych prób 
statystycznych przez 8 inspektorów, którzy 
miesięcznie przeprowadzają ok. 260 inspek-
cji. Oprócz standardowych inspekcji paleto-
wych Bureau Veritas przeprowadza również 
kontrole palet wraz ze służbami celnymi na 
granicy lub z policją w kraju w przypadku 

http://lpr.eu
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stwierdzenia fałszowania znaku towarowego 
EPAL.

Pool kolejowy tworzy swoje struktury kon-
trolne na bazie inspektorów z SGS Polska, 
doświadczonego audytora procesów bizne-
sowych, w tym produkcji i naprawy palet UIC/
EUR. Dwóch inspektorów kontroluje produkcję 
i naprawę w 40 firmach posiadających licencję 
UCI. Struktury organizacyjne, jeszcze niewiel-
kie, ale jak zapewniają w SGS Polska, bardzo 
szybko można je powiększyć i będą rosły wraz 
ze zwiększającą się liczbą firm produkujących 
palety EUR na licencji UIC. Miesięcznie inspek-
torzy SGS Polska wykonują blisko 60 kontroli 
u producentów i naprawiaczy palet. Inspektorzy 
kontrolują również miejsca, gdzie mogą poja-
wiać się fałszywe palety ze znakiem UIC/EUR. 

Tworzenie się dodatkowych struktur kontrol-
nych to dobry sygnał dla rynku, gdyby tak jesz-

cze te dwie skądinąd doświadczone organizacje 
kontrolne zaczęły ze sobą współpracować, 
to moglibyśmy mówić o pełnej kontroli rynku 
palet. Brak kontroli stwarza realne zagrożenie 
dla użytkowników palet, wszak na paletach ich 
towary dostarczane są do odbiorców i ważnym 
jest, aby ten towar dotarł w nienaruszonym 
stanie. Inną sprawą jest bezpieczeństwo pra-
cowników zaangażowanych w obrót towarowy, 
magazyny wysokiego składowania to tysiące 
miejsc paletowych z towarami i upadek z kilku-
nastu metrów nawet stosunkowo lekkich towa-
rów może spowodować poważne uszkodzenia 
ciała, a nawet stać się przyczyną śmiertelnego 
wypadku. Na palecie może być składowane 
nawet kilkaset kilogramów, ta licencjonowana 
daje bezpieczeństwo i pewność, że nic nie może 
się nieprzewidzianego wydarzyć. 

Pola zamknięte, zwane kolorowymi, z racji 
używanych w obrocie palet malowanych mają 
jednolity kolor, nie mają problemów w pod-
rabianiem ich palet, a tym samym z jakością, 
jaką mogą oferować klientom. Systematyczne 
rośnie udział w rynku pooli zamkniętych, które 
oferują pełną obsługę, wprowadzając nowe 
produkty do obrotu, czyniąc usługę bogatszą 
i efektywniejszą. Jest dwóch graczy na rynku 
polskim: CHEP operujący niebieskimi paletami 
oraz LPR mający w obrocie palety w czerwo-
nym kolorze. Rynek potrzebuje komplekso-
wych usług logistyki palet oraz kompetentnych 
doradców, zdolnych opracować kompleksową 
obsługę potrzeb klienta w zakresie opako-

Tworzenie się dodatkowych 
struktur kontrolnych 
to dobry sygnał dla 
rynku, gdyby tak jeszcze 
te dwie skądinąd 
doświadczone organizacje 
kontrolne zaczęły ze 
sobą współpracować, to 
moglibyśmy mówić o pełnej 
kontroli rynku palet.

Centrum Serwisowe LPR 

Wspólnie sprawimy, że Twoje procesy logistyczne
będą bardziej wydajne.
Jedną z najważniejszych wartości, którymi kieruje się LPR, jest indywidualne podejście do
każdego klienta. To sprawia, że wspólnie możemy pracować nad wydajnością procesów.
Korzystając z długiego doświadczenia w wynajmie palet oraz pełnego zaangażowania, 
LPR może zaoferować Ci rozwiązania dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb, 
aby zoptymalizować Twój biznes. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lpr.eu

LPR Poland, Poleczki Business Park, ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa
Nr tel. +48 22 255 57 83  |  E-mail: info@lpr.eu

A pallet is red, red is a pallet

Red is
all over
Europe 

http://lpr.eu
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wań transportowych połączonych z innymi 
działaniami natury handlowej. Różne nośniki 
w jednym miejscu to zaleta korzystania z usług 
operatora poolu zamkniętego, który analizuje 
potrzeby i przygotowuje odpowiednie produkty 
do osiągnięcia zamierzonych celów. 

– Robimy wywiady z klientami, ponieważ 
musimy mieć pewne dane, aby być w sta-
nie przygotować ofertę, która jest skrojona 
pod potrzeby danego partnera. Staramy się 
bardzo mocno dopasowywać do indywidual-
nych potrzeb klientów. Nasza usługa nie jest 
standardowa. Dlatego musimy mieć dane od 
naszych partnerów biznesowych. Staramy 

się też wykazywać dużą otwartość w roz-
mowach. Jestem przekonana, że im bliższe 
relacje, im bliżej się ze sobą współpracuje, tym 
lepsze efekty osiągamy wspólnie. Kontenery 
i skrzynki to produkty naszych firmy siostrza-
nych – tj. CHEP, Pallecon i IFCO. Należymy do 
jednej grupy kapitałowej pod szyldem Bram-
bles. Jesteśmy postrzegani jako lider rynku, 
który rzeczywiście proponuje rozwiązania, 
a nie tylko usługę poolingu. Uważam to za bar-
dzo duży sukces. Ponadto doskonała współ-
praca ze wszystkimi uczestnikami łańcucha 
dostaw jest jednym z naszych kluczowych 
osiągnięć – mówi Kinga Di Salvo, dyrektor 
generalna CHEP Polska.

Dzisiaj kluczem do sukcesu na rynku jest współ-
praca, to ona determinuje końcowy sukces, 
łatwiej się rozwiązuje problemy na płaszczyź-
nie partnerskich relacji niż z pozycji klienta 
i dostawcy. Takie relacje świadczą o kultu-
rze biznesowej partnerów, a także o wysokiej 
świadomości uczestników rynku, o możliwych 
wzajemnych działaniach na rzecz celów wspól-
nych. Operatorzy pooli zamkniętych cały czas 
dostosowują swoje struktury serwisowe do 
potrzeb rynku, zapewniając serwis i obsługę na 
najwyższym z możliwych poziomów.

Z każdym rokiem udział 
w rynku palet pooli 
zamkniętych rośnie. 
Ten wzrost nie wynika 
bezpośrednio z wzrostu 
udziału w rynku sieci 
handlowych, lecz z rozwoju 
usług jakie świadczą 
operatorzy.

http://padewscy.pl
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– LPR w Polsce działa od końca 2013 roku. 
Przez ten czas zbudowaliśmy markę czerwonej 
palety i potwierdziliśmy, że LPR jest solid-
nym partnerem mogącym realizować najbar-
dziej ambitne projekty, w czym pomaga nam 
25 lat doświadczenia na rynku europejskim. 
W tej chwili posiadamy trzy centra serwisowe 
w optymalnych lokalizacjach oraz centralę 
w Warszawie. Polskie biuro LPR zarządza rów-
nież strefą CEE. To, jak szybko LPR zbudował 
pozycję na rynku, pokazuje, że wynajem palet 
w poolu zamkniętym ma w Polsce przyszłość 
i jest coraz częściej brany pod uwagę. Oczywi-
ście na zachodzie Europy procent udziału białej 
palety na rynku jest już znacznie mniejszy (Por-
tugalia, Francja, Wielka Brytania, kraje Bene-
luksu), ale na taki stan wpływa wiele czynników, 
takich jak poziom rynku nowoczesnego w sto-
sunku do rynku tradycyjnego. Spodziewam się 

podobnego rozwoju sytuacji w Polsce – mówi 
Tiago Costa, country manager LPR.

Z każdym rokiem udział w rynku palet pooli 
zamkniętych rośnie, ten wzrost nie wynika 
bezpośrednio z wzrostu udziału w rynku sieci 
handlowych, chociaż sieci mają w nim znaczący 
udział, lecz z rozwoju usług, jakie świadczą ope-
ratorzy, czyniąc korzystanie z poolu zamkniętego 
korzystną alternatywą dla gospodarki paleto-
wej. Paleta jest towarem, który ma swoją cenę 
zakupu, jest produktem wielokrotnego użytku, 
wymagającym naprawy, przechowywania i sze-
regu innych operacji potrzebnych dla zapew-
nienia ciągłości dostaw towarów. Wymienione 
operacje to są koszty, które w wielu wypad-
kach liczone są w milionach złotych. Te koszty 
w znaczny sposób obniżają usługi operatorów 
działających pooli paletowych. 

PW Padewscy sp. j.
56-300 Milicz
ul. Krotoszyñska 47
biuro@padewscy.pl

http://padewscy.pl
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Wypowiedzenie umowy z UIC przez 
Stowarzyszenie EPAL, o wymienialności 
palet tych dwu organizacji powoduje 
poważne zamieszanie na rynku otwar-
tego poolu paletowego. Obecny stan 
można określić mianem „konsternacja” 
– wielu zadaje sobie pytanie, dlaczego 
i po co, to zamieszanie na tym normu-
jącym się rynku paletowym.

ROZGRYWKI 
W OTWARTYM 

POOLU PALETOWYM

Stan Palet

Oczywiście trzeba sobie powiedzieć jasno, 
że to nie Stowarzyszenie EPAL decyduje 
o wymienności palet. EPAL może jedynie 
rekomendować niewymienność swoich 
palet z paletami UIC EUR. Długo by dysku-
tować o przyczynach takiego zachowania, 
ale to świadomość użytkowników jest w tym 
momencie decydująca. To użytkownicy zdecy-
dują, czy brak wymienności świadczy dobrze, 
czy źle o EPAL… Czy EPAL pod przykrywką 

rzekomo fatalnej jakości palet UIC chce wyco-
fać się z wymienności, ponieważ zmienia 
wymiary własnych palet? Czy może EPAL tym 
sposobem próbuje pozbyć się dynamicznie 
rozwijającej się konkurencji dla zachowania 
swoich wpływów? Jaka by nie była odpo-
wiedź, za wszystko znowu zapłacą użyt-
kownicy europalet. A może i to jest celem? 
Przecież na horyzoncie są widoki na wymianę 
około 10% palet z rynku na nowe…
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Zostawiając to jednak z boku. Według sza-
cunkowych badań udział palet UIC na rynku 
to około 10%. Dla jednych mało, a dla innych 
całkiem sporo… Godnym uwagi jest bardzo 
dynamiczny przyrost produkcji (około 180%) 
i napraw (około 60%) palet UIC w Polsce 
w 2016 roku. Wiąże się z tym też znaczny, 

bo blisko 100% przyrost liczby licencji. Nie 
zapominajmy, że za tymi liczbami stoi zain-
westowany kapitał i zatrudnieni pracownicy!

CO JEST KLUCZOWYM PROBLEMEM, 
W SPRAWNYM FUNKCJONOWANIU RYNKU 
PALET POOLU OTWARTEGO?

Czysto teoretycznie – europalety produkuje 
i naprawia zamknięta grupa przedsiębiorców, 

potem sprzedaje je użytkownikom. Ci uży-
wają ich jako opakowania/środki transportowe 
i wymieniają się nimi między sobą. W trakcie 
użytkowania dochodzi do uszkodzeń, bądź 
zużycia, a europaletę można (nie za darmo) 
naprawić lub zutylizować. Jest zatem zapo-
trzebowanie na naprawę palet i na zakup 

nowych w miejsce tych zużytych. A gdzie pro-
blem? Otóż produkcja i naprawa ze względu na 
gwarantowane wymiary, jakość i nośność są 
nadzorowane i licencjonowane (czytaj płatne). 
Te opłaty wliczone są w cenę, czyli (czysto teo-
retycznie) licencjonowana paleta jest droższa 
od nielicencjonowanej (bez znaków i gwa-
rancji). Licencjonowana równa się oznako-
wana znakiem zastrzeżonym, czyli użytkownik 
może odnieść wrażenie, że dopłaca za znak na 
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palecie… Za znakiem jednak stoi (w wielkim 
uproszczeniu) jakość i gwarancja nośności – 
tego jednak gołym okiem nie widać. 

Problemem zatem jest cena, czytaj pieniądze! 
A tam gdzie pieniądze rodzą się różne pomy-
sły, jakby tu coś ominąć i zarobić… Co można 
z tym zrobić? Owszem – należy ścigać i karać, 
jednak trudne to, żmudne i mało efektywne. 
Można też próbować pozytywnie motywować 
– sprawić, żeby licencja była tańsza i bar-
dziej dostępna, żeby ceny europalety były 
niższe i żeby miejsca na „pomysły” było mniej. 
Można pomyśleć – czysta teoria! Spójrzmy 
jednak na to, co dzieje się na naszym rynku. 
Znaczna część licencji UIC, to licencje nowe. To 
firmy, które dotąd zajmowały się produkcją, 
czy naprawą palet w cieniu innych lub wręcz 
w szarej strefie. Ten trend ma realny wpływ 
na zmniejszenie procederu fałszowania palet 
na polskim rynku. Łatwiejszy dostęp do uzy-
skania licencji, to utożsamianie się z nowym 
znakiem towarowym UIC coraz szerszej rzeszy 
przedsiębiorców. 

JAKI BĘDZIE NADCHODZĄCY ROK NA 
RYNKU PALET?

Z całą pewnością ciekawy. Wbrew kłodom 
rzucanym pod nogi, wbrew wciąż nielicznej 
rzeszy licencjobiorców i relatywnie niewiel-
kiemu zaangażowaniu kapitału – UIC będzie 
się w Polsce rozwijać! Nawiązane już relacje 
z celnikami na naszej wschodniej granicy 
dadzą pełną ochronę przed napływem pod-
rabianych głównie na Ukrainie palet, a trwa-
jące obserwacje i dochodzenia mogą ujawnić 
zaskakujące źródła pochodzenia sfałszowa-
nych palet UIC…
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Ponieważ mija właśnie dziesięć lat od przełomu paletowego w Polsce opierając 
się na swoich doświadczeniach pozwolę sobie na szerszą ocenę problemów które 
występowały i występują dla poolu otwartego. Ponieważ nie związany jestem 
zawodowo z żadnym poolem ani otwartym tzw „białym” ani poolami „koloro-
wymi” mogę opisać to z pełnym obiektywizmem. Jestem praktykiem który wiele 
obserwuje zagadnienia przepływu palet. Byłem związany z poolem otwartym jako 
użytkownik (Kruszwica, OKT), pracownik podmiotu obrotu wtórnego paletami 
(Europal) czy konsultant-szkoleniowiec. Myślę że moje kompetencje podkreśla fakt 
że jestem jednym z nielicznych biegłym sądowym w dziedzinie „Palety w logistyce”.

PRZEPYCHANIE 
KUKUŁCZEGO JAJA

Krzysztof Wiak 
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Pisze o 10-letniej historii 
ponieważ w połowie 2007 
wprowadzona została nowe-
l izac ja  prawa własnośc i 
przemysłowej” z kluczowym 
art. 305. Tę zasadę zgodnie 
z prawem wykorzystało Sto-
warzyszenie European Pallet 
Association e.v. (EPAL) chro-
niąc swój znak towarowy 
i miało to olbrzymie przeło-
żenie na rynek palet. Fałszo-
wanie palet dostało status 
sankcji prawnych. Również 
z końcem roku 2006 najważ-
niejsi użytkownicy definityw-
nie uznały za niewymienialną 
paletę PKP Cargo której 
w 2004 UIC cofnęło licencję 
na produkcję palet. 

JAKIE PROBLEMY BYŁY 
WTEDY A JAKIE SĄ TERAZ ? 

Z racji wielkości artykułu pro-
blemy można opisać tylko 
hasłowo. W mojej ocenie 
problemy które występowały 
i które nadal występują można 
pogrupować pod trzema 
hasłami zbiorczymi, które jed-
nak przeplatają się wzajemnie: 

 » Braku pewności że palety 
do nas wrócą,

 » S z c z e l n o ś c i  sy s t e m u 
obrotu palet  w poolu 
otwartym, 

 » Weryfikacji na każdym 
e t a p i e  o d  z a k u p u  p o 
wymianę

O wszystkich tych proble-
mach doskonale wiedzą firmy 
które analizują i liczą koszty 

obrotu paletowego. A firm 
które liczyły koszty obrotu 
paletowego 10 lat  temu 
prawie nie było obecnie tę 
wiedzę ma co najmniej 80% 
podmiotów. Większość firm, 
które liczą koszty wie, jeden 
cykl  obrotu palety to nie 
iluzoryczne 2 zł i nie składa 
się na niego tylko wartość 
dokupu palet vs ruchy pale-
towe. Niestety ta wiedzą nie 
jest to najlepsza rekomen-
dacja dla poolu otwartego. 
Dzięki tej wiedzy firmy mogą 
porównywać swoje koszty 
paletowe ze standardowymi 
kosztami wynajmu palet 
z pooli zamknietych ale rów-
nież poolu otwartego. Ofertę 
w zakresie wymiany palet 
w ramach poolu otwartego 
proponuje firma Paki Pooling 
(kontynuac ja  dz iałań EP 
Serwis) oraz kilku lokalnych 
operatorów. 

Dlaczego istnieje problem 
NIEPEWNOŚCI że palety do 
nas wrócą? Po prostu dlatego 
że nasz odbiorca zweryfikuje 
palety inaczej niż my przy 
wysyłce. Czy Odbiorcy bra-
kuje wiedzy czy to świadome 
działanie? I czy na pewno 
zweryf ikował  on inaczej 
palety niż my jako Dostawca? 
Czy my wysyłając palety pod 
naszymi produktami mamy 
pewność że wysyłamy stan-
dardowe palety? Czy przy 
perfekcyjności przyjmowania 
zwrotu palet to samo robimy 
z paletami wysyłanymi pod 
naszymi produktami? Czy 

eliminujemy z poolu palety 
które nie spełniają warun-
ków? Na w/w pytania każdy 
użytkownik palet w poolu 
otwartym musi sobie odpo-
wiedzieć sam. Niestety jed-
nak w gospodarce paletowej 
obowiązuje zasada „prze-
pychania kukułczego jaja” 
i niejednokrotnie jak Odbiorca 
chce „Epala” to go dostanie 
ale tego samego „Epala” my 
byśmy nie przyjęli w zwro-
cie do nas. Na to nakłada 
s i ę  ś w i a d o m e  d z i a ł a n i e 
Odbiorców sieciowych któ-
rzy stosują tzw standardowe 
odpisy paletowe. Wynoszą 
od on kilku do 30% . Wiec 
dlaczego nie przekazywać 
Odbiorcy „wątpliwych” palet 
skoro i tak musimy „zapła-
cić myto” Problemem poolu 
otwartego jest odpowiedzial-
ność użytkowników za palety. 
I to już na etapie zakupu czy 
naprawy. Gdy to połączymy 
z obowiązującym w Polsce 
wysokim standardem napraw 
oraz stratami wynikającymi 
z odpisów niestety „opłaca 
się” przepychać niestandar-
dowe palety dalej. 

Prze jdźmy do ko le jnego 
zagadnienia SZCZELNOŚCI 
systemu. W tym zakresie 
ważne jest aby każdy użyt-
kownik łańcucha dostaw brał 
odpowiedzialność za paletę 
którą przekazuje dalej. Osobi-
ście uważam że ten problem 
nie zmalał a narósł przez 
dekadę . Nawiążę tu do czte-
rech kluczowych spraw:
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1. O d p o w i e d z i a l n o ś ć  z a 
paletę wyprodukowaną lub 
naprawioną systemowo

2. Brak instytucji mogących 
autorytatywnie zweryfiko-
wać jakość palet.

3. O d p o w i e d z i a l n o ś ć  z a 
p a l e t ę  p r z e k a z y wa n a 
w łańcuchu dostaw

4. Postępowanie z paletą 
wycofaną z obiegu

Uważam że jeżeli chcemy 
zakupić nowe l icencjono-
wane palety EPAL to system 
działa sprawnie. Obecna sieć 
produkcji licencyjnej EPAL 
pozwala na zakup palet o wła-
ściwej jakości. Mamy też gwa-
rancję nadzoru (EPAL, Bureau 
Veritas) .  Jednak to doty-
czy tylko momentu zakupu. 
Przy weryfikacji w łańcuchu 
dostaw określony znak czy 
numer licencji nie ma prze-
łożenia na odpowiedzialność 
EPAL czy danego producenta. 
To już tylko problem użyt-
kownika Przez 10 lat mimo 
postępu technologii nie roz-

wiązano systemowo pro-
blemu czy dana paleta była 
czy nie była wyprodukowana 
w licencjonowanej sieci EPAL. 
Plomba czy wypalony znak to 
za mało . Może czas postawić 
na elektronikę jak chipy czy 
RFID? 

Czy problem będzie rozwiązany 
gdyby wypowiedziana została 
wymienialność palet EPAL i UIC 
(EUR)? W mojej ocenie nie. Dla 
„zainteresowanych” będą pod-
rabiane palety z oznaczeniem 
EPAL. Czy w tym wypadku 
nastąpi monopol EPAL i będzie 
to niekorzystne dla poolu 
otwartego? Co do monopolu 
EPAL to praktycznie od 10 lat 
mamy do czynienia z udziałem 
większościowym EPAL wtedy 
ok. 50% dzisiaj ponad 90%. Już 
w 2007 roku najbardziej sza-
nujący się dostawcy dokonali 
zapisów o wymienności palet 
tylko z oznaczeniem EPAL/EUR 
realizując dostawy na takich 
paletach i żądając zwrotu takich 
palet.

Nierozwiązany do dzisiaj 
problem to czy paleta jest 
generycznie legalna czy tylko 
lepiej lub gorzej podrobiona 
a wypalony znak EPAL, EUR 
czy UIC czy numer licencji nic 
nie zmienia.

W przypadku napraw palet 
problemów jest więcej. Paleta 
naprawiona wg wymogów 
EPAL (nowe części, techno-
logia zbijania, odpowiednie 
znaki, transport) powoduje 
że koszty napraw są nieopła-
calne. A może o to chodzi 
aby nie naprawiać a kupować 
nowe? I również pojawia się 
problem legalności naprawy. 
Gwóźdź naprawczy jest często 
„wielokrotnego użycia” i jest 
odzyskiwany z palet utyli-
zowanych aby „legalizować” 
kolejne.

Kolejny problem wynikający 
z pkt 2 to fakt że przez 10 
lat nie stworzono elastycznej 
organizacji kontrolno – weryfi-
kacyjnej dla palet będących już 

Czy eliminujemy z poolu palety które 
nie spełniają warunków? Niestety, 
w gospodarce paletowej obowiązuje 
zasada „przepychania kukułczego jaja”.
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w obiegu. Do takiej instytucji 
mógłby się odnieść użytkow-
nik palet gdy ma wątpliwo-
ści do systemu oceny palet 
np. przez swojego Odbiorcę. 
Instytucja taka mogłaby kon-
trolować palety u użytkow-
ników i oceniać ich standard. 
Namiastki tego realizowano 
w 2007 r. Taka organizacja 
mogłaby też utylizować gwoź-
dzie naprawcze na paletach 
niestandardowych. Ktoś powie 
ale to kosztuje . Oczywiście ale 
pamiętajmy że sama wartość 
odpisów paletowych to 200-
300 mln zł rocznie. Pewnie 
jedna osoba w takiej insty-
tucji kosztowałaby 200-250 
tys. zł rocznie czyli 10 osób 
ok. 2-2,5 mln zł to 10 gr od 
palety nowej wprowadzanej 
corocznie na rynek a 2 gr od 
palety EPAL / EUR/ UIC będą-
cej na rynku. Obecne akcje 

utylizacji palet prowadzona 
przez EPAL i dotyczące 700 
palet raz na kilka miesięcy to 
w mojej ocenie działania PR 
mające zastraszyć dostawców 
za wschodniej granicy . 

RYNEK KSZTAŁTUJE PODAŻ, 
POPYT I STANDARD 

System może działać jak odpo-
wiedzialność przechodzi z pod-
miotu na podmiot w łańcuchu 
dostaw (pkt 3) . Już w 2007 naj-
więksi operatorzy logistyczni 
przyjęli tzw SOP (System 
Obrotu Palet) w którym jest 
zapis że Operator (transport) 
bierze tylko odpowiedzialność 
za palety pozytywnie zwery-
fikowane przez Odbiorcę. Jaki 
jest interes kierowcy aby „bro-
nić” jakości zdawanych palet 
z produktem i „zadzierać” 
z magazynem? Tym bardziej 

że część negatywnej weryfi-
kacji może być spowodowana 
uszkodzeniami palet w trans-
porcie i załadunku/rozładunku. 
Czy taka spolegliwość dotyczy 
również produktu?

Ponieważ rynek kształtuje 
podaż i pobyt uważam że 
osoba fizyczna nie powinna 
mieć prawa dokonywać obrotu 
paletą ponieważ w zasadzie 
jako osoba fizyczna nigdzie jej 
nie otrzymuje. Wyeliminowało 
by to sprzedaż w punktach 
skupu palet „wygospodaro-
wanych” przez magazyn czy 
kierowcę. Temu problemowi 
można by poświęcić cały 
artykuł. 

P o s t ę p o w a n i e  z  p a l e t ą 
wycofaną z rynku to kolejny 
nierozwiązany problem. Zało-
żenia z 2007 roku prawidłowe. 
Użytkownik który stosował 
odpis paletowy z powodu 
ich nielegalności i/lub różnic 
w standardzie stanu konstruk-
cyjnego i technicznego miał 
obowiązek zamalować znaki 
i wtedy to była paleta jedno-
razowa tzw „czarnuch” A kto 
od kilku lat w instytucjach sto-
sujących odpisy widział tzw 
„czarnuchy”? Niestety co do 
ewidencji palet odpisanych 
można mieć wiele zastrzeżeń. 
Znaczna część tych palet tra-
fia z powrotem na rynek i to 
nie jako jednorazowe. Znane 
są też różne formy rozliczeń 
barterowych w np. 4 jedno-
razówki za nowego EPALa itp. 

Nierozwiązany do dzisiaj problem to czy 
paleta jest generycznie legalna czy tylko 
lepiej lub gorzej podrobiona a wypalony 
znak EPAL, EUR czy UIC czy numer 
licencji nic nie zmienia.
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Wielokrotnie elementy wyco-
fanych palet mogłyby być 
jak w motoryzacji „dawcami” 
części . Niestety standard 
naprawy palet EPAL nakazuje 
w naprawie stosować jedynie 
elementy nowe.

Problemy prawidłowej wery-
fikacji palet przewijały się we 
wcześniejszych kwestiach. 
Mamy od 2008 roku tzw 
Karty Oceny Palet. Powstały 
one dzięki inicjatywie ECR. To 
doskonały materiał dla prak-
tyków. Tyle że mimo nawet 
dobrej bazy poziom subiek-
tywności jest niesamowi-
cie wysoki Ograniczanie do 
8-9 elementów uszkodzeń 
dopuszczalnych (karta żółta) to 
znacznie za mało. Tym bardziej 
że na to nakładają się cechy 

niedopuszczalne (np. niere-
gularny układ gwoździ) wiec 
opierając się na teorii można 
w praktyce odrzucić paletę 
ponieważ wzmocniono ją tzw. 
dobiciem gwoździami budow-
lanymi. Jeżeli na to nałożymy 
brak instytucji do której można 
by się odwołać i która by zare-
agowała np. w ciągu 24 czy 
48 h to weryfikacja która da 
pewność że paleta przejdzie 
kolejną rotacją jest fikcją. No 
i oczywiście odpowiedzialność 
o której pisałem wcześniej. Nie-
standardowe palety nie biorą 
się z nikąd. Przy wprowadzaniu 
do obiegu palet nowych i uży-
wanych łatwo zweryfikować 
szczególnie cechy konstruk-
cyjne. Dzisiaj przy fałszowaniu 
palet EPAL/UIC podstawowym 
problemem jest nie zachowanie 

wymiarów desek i klocków oraz 
ich kształtu i prostopadłościen-
nej bryły. Kto te palety wprowa-
dza na rynek? Czy czasami nie 
sami użytkownicy? Rachunek 
ekonomiczny jest prosty. Jeżeli 
Odbiorca wymaga dostaw na 
paletach EUR a ryzyko zwrotu 
duże to kupowane są niestan-
dardowe palety w cenie 18-20 
zł i wychodzi to niedużo dro-
żej niż jednorazówka? A czy 
te palety na pewno zostaną 
wyeliminowane z rynku przez 
Odbiorcę?

Likwidacja systemowych pro-
blemów da siłę poolowi otwar-
temu ale należy się skupić nad 
paletami będącymi w systemie 
a nie tylko na paletach nowych.

R E K L A M A

http://www.serwispalet.pl
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OBSERWUJEMY 
RYNEK I TWORZYMY 

ODPOWIEDNIE 
STRUKTURY

Adam Paciorek
ROZMAWIA ANDRZEJ SZYMKIEWICZ
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Z Adamem Paciorkiem, inspektorem SGS Polska Sp. z o.o., o paletach UIC/EUR, 
organizacji kontroli jakości, fałszowaniu palet oraz nowej sytuacji na rynku poolu 
otwartego białych palet rozmawiał Andrzej Szymkiewicz.

Andrzej Szymkiewicz: Pool otwarty białych 
palet, UIC stał się aktywnym podmiotem na 
rynku 2 lata temu – w 2014 roku. Czy jest już 
jakiś feedback? Czy udział w tym rynku rośnie, 
czy jest status quo?

Adam Paciorek: Rynek rośnie. W stosunku do 
2015 roku, jak również lat poprzednich, przy-
było nam producentów i naprawiaczy o blisko 
50%. Mamy obecnie ok. 70 licencji produkcyj-
nych i naprawczych, z czego 12 jest czeskich 
i słowackich. Jeśli chodzi o produkcję, to mamy 
wzrost o 180% w stosunku do 2015 roku, czyli 
niemal potroiliśmy produkcję palet UIC/UER.

Czy według Waszej oceny, to jest tendencja, 
która się utrzyma?
– Sądzę, że produkcja będzie jeszcze wzrastać. 
Może nie w takim tempie, ale będzie wzra-
stać. Część licencji jest nowych, gdzie firmy się 
jeszcze nie aktywowały, jeszcze nie produkują, 
szukają sobie rynku. Natomiast ten potencjał na 
pewno nie jest jeszcze w pełni wykorzystany.

SGS jest takim kontrolerem dla palet UIC. Jak 
są zorganizowane te struktury?
– Umowę na kontrolę palet i nadzór rynku 
– jako jednostka kontrolna SGS Germany 
GmbH podpisała z austriackimi kolejami Rail 
Cargo Austria. Tutaj w Polsce SGS Polska Sp. 
z o.o. jest podwykonawcą SGS-u Niemieckiego. 
W tej chwili 2 inspektorów kontroluje produkcję 
i naprawy palet UIC/EUR.

Ile tych palet kontrolujecie? Pojawiają się 
zarzuty, że wiele tych palet z logo UIC jest 
poza kontrolą.
– Zorganizowane jest to zgodnie z zapisami 
kodeksu UIC 435. Naprawiaczy i producentów 
na drugim poziomie kontrolujemy przynajmniej 
raz w miesiącu. Są to kontrole niezapowie-

dziane, czyli jedziemy na kontrolę w czasie który 
nam odpowiada. Jest jeszcze grupa producen-
tów na pierwszym poziomie, którzy dopiero 
zaczynają, uczą się, bądź są to firmy które 
po prostu produkują stosunkowo niewielkie 
ilości palet. Tam jedziemy na wezwanie pro-
ducenta. Co jest ważne – firma na pierwszym 
poziomie po pozytywnym przejściu kontroli 
dostaje klamry kontrolne – dokładnie tyle, ile 
jest palet. Klamrowanie jest nadzorowane, 
wydajemy klamry i czekamy, aż na każdą paletę 
zostanie nabita klamra. U producentów na 
pierwszym poziomie skontrolowanych jest 
100% palet. U producentów z drugim poziomem 
kontroli, czyli u tych bardziej doświadczonych 
sytuacja wygląda nieco inaczej. Ci producenci 
zaopatrzeni są w klamry, mają je na maga-
zynie i klamrują palety podczas produkcji i po 
własnej, wewnętrznej kontroli. Taki producent 
produkuje palety, nabija klamry i prowadzi 
na bieżąco sprzedaż. My przyjeżdżamy raz 
w miesiącu niezapowiedzianie i kontrolujemy 
to, co akurat zastaniemy na magazynie. Jakaś 
część palet wychodzi bez naszej kontroli, ale 
jednak z ich podpisem i po wewnętrznej kon-
troli. Te palety jednak są dostępne na rynku, 
więc zawsze można wrócić do ich źródła. Jest 
zgodne z kodeksem UIC 435-2 i dokładnie tak 
samo pracuje EPAL z Bureau Veritas – na tych 
samych zasadach.

Wielu z Państwa klientów wcześniej było 
w strukturach EPAL, niektórzy są nadal w oby-
dwu strukturach. Oni znają zasady funkcjono-
wania, przez co zapewne się łatwiej Państwu 
współpracuje, zmieniły się tylko narzędzia 
i oznakowania.
– Tylko oznakowania, gdyż często palety EPAL 
i UIC wychodzą z tej samej linii produkcyjnej. Po 
prostu jednego dnia producent produkuje palety 
EPAL, a kolejnego produkuje UIC. Palety pro-
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dukowane są z tych samych elementów, tylko 
zmieniane są płytki do oznakowania.

I to wszystko jest zgodne z prawem?
– Oczywiście, można mieć dwie licencje i nikomu 
nie powinno to w niczym przeszkadzać.

Na rynku mówi się o etycznym podejściu do 
biznesu, gdzie produkuje się dla jednych i dla 
drugich.
– Mogę powiedzieć więcej, niektórzy produkują 
palety również dla CHEP, tylko malują je na 
niebiesko.

Czyli można założyć, że jakość tych palet dla 
tych trzech odbiorców jest taka sama.
– Tak, zgadza się.

Czyli zarzut czyniony którejś z organizacji, że 
palety nie spełniają norm jest chybiony?
– Oczywiście, że tak.

Według stanowiska Stowarzyszenia EPAL, 
producenci spod znaku UIC produkują złej 
jakości palety. Czy może się Pan do tego 
ustosunkować?
– Absolutnie nie potwierdzam takiej tezy 
i dodam, że jest to obraźliwy zarzut.

Czy Państwa działanie ogranicza się jedynie 
do badania jakości produktu, czy również 
ścigacie oszustów z fałszywymi paletami?
– Zakres naszych obowiązków jest taki, że 
kontrolujemy produkcję i naprawę palet, oraz 
nadzorujemy również rynek. Naszym obowiąz-

kiem jest również wyszukiwanie fałszerzy, czyli 
ochrona rynku i ochrona znaku.

Czy ten proceder dotyka również palety ze 
znakiem UIC?
– Niestety tak.

Czy dużo jest takich przypadków?
– Nie, nie mamy ich dużo. Powiedziałbym, że 
wciąż jesteśmy w trakcie obserwacji rynku 
i budowania odpowiednich struktur, sprawy są 
w toku. Nie mamy jeszcze udowodnionych sytu-
acji, gdzie byłyby jakieś sprawy sądowe. Chciał-
bym tutaj przypomnieć, że tego typu sprawy 
nie są wcale takie proste. Nawet w przypadku 
złapania kogoś za rękę udowodnienie procederu 
fałszowania jest trudne. Proszę mi wierzyć – 
mam doświadczenie w tym zakresie, gdyż od 
10 lat pracuję na rynku palet. Byłem biegłym 
sądowym, brałem udział w wielu sprawach 
i w dochodzeniach. Wiem jak to wygląda od 
strony technicznej i niestety nie jest to takie 
proste jakby się mogło wydawać.

W czasie gdy Państwo współpracowaliście 
z EPAL, ilu było inspektorów?
– 7 osób.

A teraz?
– W tej chwili z ramienia SGS Polska dwie osoby 
kontrolują produkcję palet UIC/EUR.

Czy jeżeli będzie tego wymagała sytu-
acja będziecie Państwo zwiększać liczbę 
inspektorów?
– Oczywiście, że tak. Na szybko mamy jednego 
w rezerwie, natomiast później bez trudu można 
zatrudnić i przeszkolić kolejne osoby.

To doświadczenie, które nabyli Państwo przez 
te lata pewnie pozwala Panu na ocenę tego 
rynku w Polsce. Czy problem z fałszywymi 
paletami jest aż tak duży?
– Faktycznie, problem jest dość spory, jednak 
nie jest na tyle duży aby robić z tego jakiś wielki 

Można mieć dwie licencje 
i nikomu nie powinno to 
w niczym przeszkadzać. 
Mogę powiedzieć więcej: 
niektórzy produkują palety 
również dla CHEP, tylko 
malują je na niebiesko.
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szum. Chciałbym jednak podkreślić, że moim 
zdaniem EPAL ma większy problem z podra-
bianiem i słabą jakością palet niż UIC.

A z czego to wynika?
– Przede wszystkim ze skali – palet EPAL jest 
zdecydowanie więcej niż naszych, myślę że 
co najmniej 90%. Są o wiele dłużej na rynku, 
także te wcześniej podrobione palety wciąż 
jeszcze funkcjonują. Nasz znak UIC jest sto-
sunkowo młody, bo pojawił się w 2014 roku 
i nie jest jeszcze tak powszechnie podrabiany. 
Na pewno nie mamy większego problemu 
niż EPAL. Obecnie jestem w trakcie badania 
rynku stricte pod kątem udziału naszych palet 
w rynku, jak również udziału palet sfałszowa-
nych, czy bardzo złej jakości w jednej i drugiej 
grupie. Wstępne wyniki pokazują, że w obsza-
rze fałszowania palet zdecydowanie większy 
problem ma EPAL. Podobnie jest z jakością 
nowych palet. W związku z obecną sytuacją 
i zachowaniem konkurencji postanowiliśmy 
zbadać rynek i ocenić jak to teraz wygląda. 
Dlatego też pozwalamy sobie przyglądać się 
dokładniej również paletom EPAL. Możliwe, że 
w swoim czasie opublikujemy te wyniki. Póki 
co badania prowadzimy na swoje potrzeby, po 
to żeby pokazać, iż nie tylko fałszowanie jest 
problemem, ale również sama jakość palet 
wychodzących od producentów.

A kto to dla Was robi?
– Robimy to sami – na razie na nasze 
wewnętrzne potrzeby.

A czy zgodzilibyście się Państwo na zewnętrz-
nego audytora?
– Oczywiście. Jeśli byłby taki audytor, to jak 
najbardziej. Słyszymy że dla EPAL ktoś to robi, 
nie poznaliśmy jednak jak dotąd nazwy tych 
„niezależnych organizacji”.

Czy pismo które było podpisane przez kilku 
producentów, jest oficjalnym stanowiskiem 
UIC w Polsce, wobec oświadczenia EPAL?

– List otwarty do użytkowników europalet, 
którego bezpośrednimi autorami są przedsta-
wiciele trzech firm został podpisany już przez 
24 firmy! Jest on wspólnym zdaniem produ-
centów i naprawiaczy – licencjobiorców UIC 
w Polsce. Oficjalne stanowisko UIC i RCA, jest 
odpowiedzią na działania EPAL. 

Co Państwo zamierzają zrobić?
– Firmy produkujące i naprawiające palety zrze-
szone w UIC w Polsce są w stałym kontakcie 
z rynkiem i użytkownikami. Stąd też napływają 
do nas pozytywne opinie i poparcie ze strony 
użytkowników europalet. Jest to bardzo pokrze-
piające! Zamówienia na nowe europalety UIC 
nie maleją, więc produkcja wciąż trwa. I to jest 
nasz cel – produkować nowe palety UIC EUR 
i wprowadzać je na rynek. Pod koniec zeszłego 
roku Akademia SGS wystartowała z programem 
szkoleń z zakresu identyfikacji europalet. Pierw-
sze szkolenie mamy już za sobą, a zadowolony 
klient zamówił kolejne, co również jest bardzo 
pocieszające.

Dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję.
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NR LICENCJI
NAZWA FIRMY DANE ADRESOWE

produkcja naprawy

PL-011 Zaklad Stolarski „DREWMAX” 
Hanna Maksym ul. Rzemieślnicza 12 66-415 Kłodawa +48 95 731 14 62 zs_drewmax@msn.com

PL-012 PL-012 R PPHU PiP ul. Warszawska 20 41-200 Sosnowiec +48 32 265 04 08 andrzej@pippalety.pl

PL-033 TARTAK-TUCZNO Sp. z o.o. ul. Wolności 22 78-640 Tuczno +48 67 259 3380 biuro@tartak-tuczno.com

PL-131 SKIBINSCY Spólka Jawna ul. Wojska Polskiego 21A 87-820 Kowal +48 54 284 25 51 biuro@skibinscy.com.pl

PL-145 PPUH „SCANDPOL” Piotr 
Mrozowicz Amalka 79 83-320 Sulęczyno +48 58 684 44 44 sms@palety-sms.com.pl

PL-180 PL-383 R PPUH „Sanders” Monika 
Kalachurska Kuźnica Grabowska 116 63-522 Kraszewice +48 664 952 277 sanders.monika@wp.pl

PL-218 PPUH „WYSOTA” Salamony 3 98-277 Brąszewice +48 62 731 11 83 wysota@wysota.pl

PL-224 PHU „DREWMET” 05-650 Chynów 91 +48 48 661 4849 biuro@europalety.com.pl

PL-226 EMPOL Sp. z o.o. Ksawerów 27 62-840 Koźminek +48 62 76 31 462 empol_ksawerow@interia.pl

PL-229 PL-329 R DREWLAND SJ Beata Paś-
-Stawirej & Roman Paś Pokrzywniaki 1 98-277 Brąszewice +48 43 821 17 48 drewlandsj@op.pl

PL-238 PL-323R LIDMAR Marek Matysów ul. G. Morcinka 8 43-190 Mikołów +48 32 331 70 11 lidmar.biuro@wp.pl

PL-239 PL-345 R Drewmax Sp. z o.o. Łazy 72 05-085 Kampinos +48 22 725 08 44 biuro@europalety.com

PL-242 PALATOM P-H-P-U Muchy 45 63-524 Czajków +48 62 73 11 206 palatom@hoga.pl

PL-246 Pallets and Packages I Sp. 
z o.o. ul. Chabrowa 5 06-400 Ciechanów +48 22 54 99 201 d.kieszek@palletsandpackages.pl

PL-261 PW PADEWSCY SJ ul. Krotoszynska 47 56-300 Milicz +48 71 38 30 844 biuro@padewscy.pl

PL-279 ST MIRCZAK Toporzysko 34-240 Jordanów +48 18 26 75 041 biuro@mirczak.pl

PL-287 SET-EURO Jan Kuta Wola Rzędzinska 430K 33-150 Wola Rzędzinska +48 608 155 453 seteuro@poczta-onet.pl

PL-295 PL-448 R PPHU PALMAL Małgorzata 
Kowal Czajków 173 63-524 Czajków +48 62 73 11071 jozef173@wp.pl

PL-297 KRES-PAL Mielcuchy Pierwsze 7 63-524 Czajków +48 62 7311140 karolpsuja@wp.pl

PL-298 PL-450 R EXPAL Sp. z o.o. ul. Obrzeżna 1a/181 02-691 Warszawa +48 43 678 00 56 p.kaminski@expal.pl

PL-299 PL.451 R HGV Sp. z o.o. ul. Wolska 14 42-500 Będzin +48 667 662 366 biuro@hgv.com.pl

PL-300 PL-453 R FPHU WISART Janusz 
Wisniewski ul. Grabowa 3A 05-430 Clestynów +48 25 752 71 13 biuro@jwwisart.pl

PL-301 PPH DREWPOL Gil Dorota Żuraw 8 98-277 Brąszewice +48 43 82116 23 sgdrewpol@op.pl

PL-302 PL-454 R ZS Grzegorz Albecki Dzięcielec 8 84-218 Łęczyce +48 506 079 506 balbina406@wp.pl

PL-304 PHU „Zygers” Zygmunt 
Kasperski Muchy 36 63-524 Czajków +48 694 321 324 zygmunt.kasperski@kasper.biz.pl

PL-305 SANTI Dorota Kaleta ul. Lipowa 31 98-360 Lututów +48 785 385 432 biuro@santi-palety.pl

PL-306 PL-459 R Centrum Recyklingu Palet 
Wopal Sp. z o.o. ul. Studzienna 25 B 82-300 Elbląg +48 55 236 61 77 prezes.zarzadu@wopal.pl

PL-307 PRO-DREW-PLAST Grzegorz 
Słapa Przyborów 272 34-340 Jeleśnia +48 33 863 92 98 prodrewplast@o2.pl

ELMAR Elwira Krzemińska Chrzczany 37A 96-500 Sochaczew +48 602 624 689 e.krzeminska@elmar1.pl

PL-311 Centrala Palet Sp. z o.o. Feliksów 47B 96-500 Sochaczew +48 604 644 774 biuro@centralapalet.pl

PL-069Y PL-344 R, 
PL-344RY Palgetrans Sp. z o.o. Wykroty, ul. Wyzwolenia 29 59-730 Nowogrodziec +48 75 732 34 63 biuro@palgetrans.com.pl

PL-443 R PHU EPAL 33-152 Pogórska Wola 402C +48 501 120 123 paletytarnow@interia.pl

PL-444 R JOY Grzegorz Guzak ul. Mazowiecka 29 05-255 Stare Załubice +48 609 510 731 buiro@platformapaletowa.pl

PL-446 R Trans-Pal ul. Górna 23 17-100 Bielsk Podlaski +48 533 555 667 transpal1@o2.pl

PL-447 R Palety-Plus Sp. z o.o. ul. Piątkowska 110A lok.1 60-649 Poznań +48 601 380 367 biuro@paletypoznan.pl

PL-449 R ADar Anna Kowalczyk ul. Prusa 102 26-720 Policzna +48 660 031 961 adar.kowalczyk@wp.pl

PL-452 R Błażej Krawczyk FPH Jaźwiny 10 63-522 Kraszewice +48 605 188 950 blazejk44@interia.pl

PL-455 R ECO-PAL Tymianka 65 95-010 Stryków +48 42 719 81 13 biuro@eco-pal.pl

PL-457 R PAK-POL Katarzyna Fichowska ul. Parczewskiego 9a / 4 62-800 Kalisz +48 602 427 295 pakpol@wp.pl

PL-458 R LOGISERVICE Sp. z o.o. ul. Krokwi 28/25 03-114 Warszawa +48 23 691 4168 piotr.zadrozny@logiservice.pl

LICENCJE UIC
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UJEDNOLICONA 
PALETA EUR

 » Produkowana i naprawiana zgodnie z normą 
UIC 435 (Międzynarodowego Związku Kolei)

 » Wymienna z innymi paletami EUR będącymi 
obecnie w obiegu w Europejskim Poolu 
Paletowym (EPP)

 » Jakość kontrolowana i monitorowana przez 
Międzynarodowy Związek Kolei UIC i/lub 
przez organizację paletową SGS

 » Brak ograniczeń dla użytkowników palet 
EUR wprowadzających je do obiegu

 » Znak UIC zastępujący dotychczasowe ozna-
kowania umieszczono na lewym wsporniku

 » Znak obróbki fitosanitarnej według stan-
dardu ISPM.15 umieszczony jest na środ-
kowym wsporniku, poniżej znajduje się znak 
kolei nadającej licencję QBB jak również nr 
licencji producenta i data produkcji w ukła-
dzie ostatnia cyfra roku – miesiąc

 » Potwierdzeniem przeprowadzenia kontroli 
jakości jest klamra koloru pomarańczowego 
lub fioletowego umieszczona na środkowym 
wsporniku

 » Znak EUR w owalu umieszczony jest na 
prawym wsporniku – jest to najistotniejsze 
kryterium przynależności do EPP istnieją-
cego na rynku od ponad 50 lat!

Znak EUR w owalu na prawym wsporniku 
gwarantuje oryginalność palety EUR wyko-
nanej w oparciu o normę UIC 435 w zapew-
nionym systemie kontroli jakości UIC. Jedyna 
europaleta, to ta ze znakiem EUR!

Aktualizowana lista licencji UIC w Europie (plik 
„Lizenznehmer…”) po adresem:
http://www.railcargo.com/de/E-Services/Tarife/
Guetertarife/

Thomas Metlich
Rail Cargo Austria AG

1100 Wien, Am Hauptbahnhof 2
thomas.metlich@railcargo.com

www.railcargo.com, www.uic.org

Adam Paciorek 
SGS Polska Sp. z o.o.

mobile: +48 601 975 510
adam.paciorek@sgs.com

www.pl.sgs.com

http://www.railcargo.com/de/E-Services/Tarife/Guetertarife
http://www.railcargo.com/de/E-Services/Tarife/Guetertarife
mailto:thomas.metlich@railcargo.com
www.railcargo.com
www.uic.org
mailto:adam.paciorek@sgs.com
www.pl.sgs.com
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Otwarty pool paletowy, zwany polem białych palet, na prze-
strzeni okresu transformacji zmieniał się i dostosowywał do 
warunków gospodarczych, które kształtowały postawy biz-
nesowe kreujących rynek palet przedsiębiorców. Na początku 
lat dziewięćdziesiątych producenci palet organizowali się, 
tworząc organizacje mające na celu lobbowanie licencyjnej 
produkcji palet EUR i walkę z fałszerzami. Z czasem organi-
zacje te traciły na znaczeniu i wpływach na rzecz niemieckiej 
organizacji EPAL, która stworzyła swoje struktury w krajach, 
gdzie działają jej Komitety Narodowe.

AKCJA RODZI 
REAKCJĘ

Polski Komitet Narodowy EPAL jest dziś orga-
nizacją o bezsprzecznie wielkich zasługach 
w dziedzinie normalizacji rynku palet, znacz-
nym zmniejszeniu się procederu fałszowania 
palet i przyczynieniu się do zwiększenia jako-
ści użytkowanych palet. Dzięki współpracy 
z UIC i korzystaniu z licencji na standardy EUR 
zawarte w karcie UIC 435-2 możliwa była reali-
zacja tych wszystkich wymienionych poży-
tecznych dla rynku działań. Po wielu latach 
współpracy doszło do cofnięcia licencji dla 
Stowarzyszenia EPAL, ze względu na brak 
porozumienia w sprawie instytucji kontrolują-
cej jakość palet. Formalnie zaczęły działać na 

rynku dwa poole paletowe białych palet UIC/
EUR oraz EPAL. Rynek przez wiele miesięcy 
funkcjonował w swoistym zawieszeniu: co się 
stanie, jakie warianty będą się realizować dla 
firm obracających tysiącami palet – to były klu-
czowe pytania. W końcu doszło do porozumie-
nia i podpisano stosowną umowę o wzajemnej 
wymianie i wszyscy odetchnęli z ulgą. 

W tym roku minęłoby trzy lata od podpisania 
porozumienia i znowu jest zamieszanie na 
rynku palet drewnianych, EPAL w dniu 1 marca 
br. Informuje, że wypowiada umowę, która 
przestanie obowiązywać z dniem 30 kwietnia. 

Andrzej Szymkiewicz
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Komunikat potwierdził wcześniejsze spekulacje 
na ten temat i wywołał wielkie poruszenie 
w branży logistycznej wśród ludzi związanych 
z gospodarką paletową. Równie wielkie poru-
szenie wywołały powody podane przez EPAL, 
zarzuty dotyczące jakości palet oraz braku 
kontroli produkowanych przez licencjonowa-
nych producentów UIC palet spotkały się ze 
stanowczą reakcją UIC.     

Jest takie powiedzenie, że gdy nie wiadomo, 
o co chodzi, to zapewne chodzi o pieniądze, 
a licencje to pieniądze. Dopóki licencjonowana 
paleta EUR była jedynym gwarantem jakości 
w standardzie, to EPAL najwyraźniej korzystał 
z tej współpracy, z czasem paleta EPAL stała 
się równoważna EUR i mamy na rynku dwóch 
graczy o dużych potencjałach. Przez dziesię-
ciolecia paleta EUR o wymiarach zgodnych 
z kartą UIC 435-2 była standardem jakości 
uznawanej na rynku, teraz takim standardem 
staje się EPAL. Analizując sytuację, można 
stwierdzić, że UIC wypromowała na własnym 
znaku konkurenta, który teraz zaczyna stawiać 
warunki. Tylko, czy stratedzy w Stowarzy-
szeniu EPAL nie przeliczyli się w kalkulacjach, 
rzucona rękawica rynkowi zostanie przezeń 
podniesiona, a wtedy…

Na coraz bardziej zorganizowanym rynku, europa-
lety produkuje i naprawia grupa przedsiębiorców 
posiadających licencje EPAL czy UIC, wypełniając 
swoimi produktami otwarty pool paletowy. To oni 
mają najlepsze kontakty z użytkownikami, two-
rząc biznesowe relacje na znanych sobie pozio-
mach. Producent jest właścicielem do momentu 
sprzedaży produktu konsumentowi, użytkownik 
palety, gdy wejdzie w sposób legalny w stan jej 
posiadania, może z paletą zrobić, co zechce, nawet 
modne ostatnio meble czy kwietnik na tarasie. 
W czym jest więc problem, dlaczego EPAL nie 
chce współpracy z UIC? Być może uznał, że jest 
już na tyle silny, że może sam dyktować warunki 
na rynku palet białych, a może jest inny powód, 
którego nie znamy. Z komunikatu wynika, że 
chodzi głównie o jakość palet oraz o brak nadzoru 
nad legalnością produkcji i małe zaangażowanie 
w zwalczanie fałszerzy palet. Mało konkretów, 
same ogólniki, ale jak w grę wchodzą duże pienią-
dze, to zaciera się trochę granica właściwej oceny 
sytuacji, być może tak nie jest i są twarde powody 
wypowiedzenia umowy na całym europejskim 
rynku palet. 

Obecną sytuację rynkową dość dobrze, co 
do idei, przedstawia III zasada dynamiki 
Newtona (zasada akcji i reakcji), która mówi 

Nie ma potrzeby zmian

Ogłoszone przez EPAL zalecenie, 
aby nie wymieniać palet EPAL 
z europaletami UIC/EUR, wpro-
wadziło niewątpliwie pewne 
zamieszanie. Wśród użytkow-
ników odbierane jest raczej 
negatywnie i z niedowierzaniem. 
Firmy użytkujące palety podzie-
liły się na dwa obozy – część 
nie wprowadza żadnych zmian 
w obrocie paletami, inne nato-

miast wciąż się wahają, podkre-
ślając jednocześnie, że zmiany 
nie poprawią w żaden sposób 
sytuacji na rynku. 

Ze swojej strony mogę wszystkie 
współpracujące firmy zapew-
nić, że nadal wymieniamy palety 
tak, jak to robiliśmy wcześniej. 
W naszej firmie nie możemy 
sobie pozwolić na traktowanie 

jednych palet lepiej od drugich 
(zwłaszcza jeśli spełniają normy), 
ponieważ generuje to koszty. 
Nadal wymieniamy palety, tak 
jak wymienialiśmy i nie widzimy 
sensu, żeby to zmieniać. 

Emilia Słomińska 
CENTRALA PALET Sp. z o.o.
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European Pallet Association e. V. (EPAL) 
 
INFORMACJA PRASOWA  
 
 
European Pallet Association postanawia zakończyć obowiązywanie umowy o 
wymienialności z UIC  
 
Jakość poolu europalet EPAL oraz bezpieczeństwo pracowników, towarów i procesów 
logistycznych mają najwyższy priorytet. Stąd też pilne zalecenie ze strony EPAL, aby zakończyć 
wymianę europalet EPAL na palety UIC/EUR     
 
Duesseldorf, 1 marca 2017 r. – Zarząd European Pallet Association e.V. (EPAL) dnia 21 lutego 2017 r. 
jednogłośnie podjął decyzję o zakończeniu obowiązywania umowy o wymienialności między EPAL i Rail 
Cargo Austria AG (RCA) z dniem 01.05.2017 r. W październiku 2014 r. EPAL zawarł z RCA jako 
kolejami przewodniczącymi grupie roboczej „Paletyzacja” umowę mówiącą o tym, że europalety EPAL i 
palety UIC/EUR mogą być między sobą wymieniane. Teraz EPAL zaleca zaprzestnia wymiany 
europalet EPAL na palety UIC/EUR. Zarząd EPAL uzasadnia ten krok zasadniczymi brakami w 
organizacji poolu wymiany palet ze strony UIC, m.in. w zakresie zabezpieczenia jakości oraz 
zwalczania importu fałszywych palet UIC/EUR do UE. W celu uniknięcia niekorzyści dla użytkowników, 
dla wymiany palet UIC/EUR wyprodukowancyh do końca lutego 2017 r. obowiązują odpowiednie okresy 
przejściowe.  
 
Martin Leibrandt, CEO EPAL z naciskiem wzywa: „EPAL nie jest już w stanie zagwarantować, że palety 
UIC/EUR będą spełniały warunki dot. jakości oraz bezpieczeństwa stawiane europaletom EPAL 
słusznie przez przemysł, handel i logistykę. W szczególności niekontrolowany import fałszywych palet 
UIC/EUR zagraża jakości oraz bezpieczeństwu poolu europalet EPAL. Zgodnie z badaniami EPAL, na 
rynku znajdują się ponad 4 miliony fałszywych palet UIC/EUR z Ukrainy i jest ich coraz więcej. Przede 
wszysktim bandy z Europy wschodniej coraz częściej stawiają na fałszowanie palet UIC/EUR, ponieważ 
fałszowanie europalet EPAL ze względu na wspólne działania EPAL, urzędów celnych oraz prawników, 
stało się ryzykowne. EPAL ponosi odpowiedzialność za jakość oraz bezpieczeństwo poolu europalet 
EPAL. Przemysł, handel i logistyka mogą na nim polegać. ”      
 
Organizacja poolu wymiany oraz jednolita na skalę międzynarodową gwarancja jakości 
zapewnione zostaną jedynie przez EPAL   
 
Od zawarcia umowy o wymienialności między EPAL i UIC w październiku 2014 r., UIC nie podjęło 
żadnych działań porównywalnych z krokami podjętymi przez EPAL w celu ochrony jakości i 
bezpieczeństwa palet UIC/EUR. W wielu krajach brakuje jakiejkolwiek organizacji poolu wymiany przez 
UIC. Równocześnie UIC po trwających 2,5 roku negocjacjach odrzuciło ofertę EPAL dot. przejęcia 
przez EPAL organizacji zabezpieczenia jakości oraz ochrony marki dla palet UIC/EUR. W związku z 
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negatywnymi konsekwencjami tej postawy UIC, EPAL nie jest w stanie w dalszym ciągu zalecać 
wymianę europalet EPAL z paletami UIC/EUR. Zakończenie obowiązywania umowy o wymienialności 
jest z punktu widzenia EPAL jedyną możliwością, aby również w przyszłości móc efektywnie chronić 
jakość oraz bezpieczeństwo poolu europalet EPAL. 
 
Dlatego też EPAL zaleca, aby w celu zapewnienia ochrony bezpieczeństwa pracowników, 
towarów oraz procesów logistycznych, w przyszłości stosować i wymieniać jedynie europalety 
EPAL. 
 
Odpowiedzi na często zadawane pytania dot. zaleceń działania można znaleźć na www.epal.eu. 
 
 
O EPAL: 
Stowarzyszenie European Pallet Association e.V. (EPAL) z ponad 450 milionami europalet oraz 20 
milionami gitterboxów zapewnia przepływ towarów w świecie logistyki na największym na świecie 
otwartym poolu wymiany. Założone w roku 1991 jako organizacja dachowa zrzeszająca 
licencjonowanych producentów oraz zakłady naprawcze nośników ładunku EPAL, EPAL gwarantuje ich 
stałą jakość na skalę światową. Palety EPAL produkowane są z drewna pozyskiwanego w sposów 
zapewniający zrównoważony rozwój, dbając o niską emisję CO2, są naprawialne, można je 
recyklingować i dzięki dużej dostępności wpływają na redukcję odległości transportowych. Jako 
zarejestrowane stowarzyszenie, EPAL nie ma komercyjnych celów i przy podejmowaniu wszystkich 
swoich decyzji kieruje się interesami swoich partnerów w przemyśle, handlu oraz logistyce. Obecnie 
EPAL wraz z 15 komitetami narodowymi, które zobowiązały się do realizowania celów EPAL w danym 
państwie, reprezentowany jest w ponad 30 krajach.  
  
 
Dalsze informacje dla dziennikarzy:  
European Pallet Association e.V. (EPAL)   
Andrea Engels 
Tel.            +49 211 98 480 48 90  
Tel. kom.    +49 172 69 325 95  
andrea.engels@epal-pallets.org 
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PRESS RELEASE 3/2017 
 
 
UIC responds to unilateral termination of exchangeability of 
UIC/EUR and EPAL pallets 
 
(Paris, 6 March 2017) In 2014, Rail Cargo Austria AG (RCA), acting on behalf of the 
community of UIC members, and the European Pallet Association e.V. (EPAL) signed an 
agreement on the continued existence of the European Pallet Pool. The agreement 
essentially covered the unrestricted exchangeability of UIC/EUR and EPAL pallets. On 28 
February 2017, EPAL announced the termination of this agreement, which will take effect on 
30 April 2017.  
For the International Union of Railways (UIC), which represents the rail sector worldwide, 
EPAL’s unilateral decision to terminate the agreement on the European Pallet Pool is 
incomprehensible. 
 
UIC protests in the strongest terms against the grounds given for terminating the agreement, 
which cite shortcomings in quality assurance and the approach taken on trademark 
infringements by the responsible UIC railway undertakings. 
 
Quality failings have no place in the UIC network: for us, the safety and quality of our pallets 
have top priority. Both the UIC member railways individually and RCA AG, as the owner of 
the EUR brand, take a range of measures to comply with the requirements of UIC Leaflet 
435-2.  
 
In order to ensure that our EUR pallets meet the requisite quality standards for our 
customers and partners, the UIC member railways use independent testing agencies such as 
SGS Germany GmbH. With over 40 years of experience in this field, SGS is a world leader in 
testing, checking and certifying pallets. 
 
Fake EUR pallets are a major risk to the safety of users and goods in transit. The UIC 
member railways take a proactive approach on counterfeiting, and take all appropriate 
measures to stop fakes, inter alia in collaboration with national authorities - all the more so 
since they are not only the licence-issuers of EUR pallets but also use them for 
transshipment and in their own freight services. 
 
The argument that UIC pallets are counterfeited is divorced from reality: trademark 
infringements are, regrettably, a fact of life for all pallet manufacturers. UIC takes a tough line 
on all forms of fraud. 
 
EPAL’s decision to terminate the agreement will jeopardise the pallet pool as an enduring, 
open solution which is advantageous in price terms compared to other systems such as 
pallet hire. Repealing the agreement will create uncertainty amongst users. 
UIC and its member railways will continue to consider both pallet brands as equivalent and 
exchange them in future, since we still believe in and will stand up for a borderless, barrier-
free pallet pool.  
 
CONTACT:  
Media contact: com@uic.org 
Jozef Fazik: fazik@uic.org  
 

Odpowiedź UIC na jednostronne wypowiedzenie wymienialności palet UIC/
EUR i EPAL.

W 2014 roku, Rail Cargo Austria AG (RCA), działając w imieniu społeczności członków UIC oraz 
Europejskie stowarzyszenie producentów palet (EPAL), podpisały porozumienie w sprawie dalsze-
go istnienia europejskiego zasobu paletowego. Umowa obejmowała zasadniczo nieograniczoną 
wymianę palet UIC / EUR i EPAL. W dniu 28 lutego 2017 r EPAL ogłosił rozwiązanie niniejszej 
umowy, które wejdzie w życie w dniu 30 kwietnia 2017 r. Dla Międzynarodowego Związku Kolei 
(UIC), który reprezentuje światowy sektor kolejowy, jednostronna decyzja EPAL o wypowiedzeniu 
umowy w sprawie wspólnego europejskiego zasobu palet jest niezrozumiała. UIC kategorycznie 
nie zgadza się i protestuje wobec przyczyn podanych dla rozwiązania umowy, które mówią o bra-
ku zapewnienia jakości i podejścia przyjętego w sprawie naruszeń znaków towarowych przez od-
powiedzialne przedsiębiorstwo kolejowe UIC. Wady jakości nie mają miejsca w sieci UIC: dla nas, 
bezpieczeństwo i jakość naszych palet mają najwyższy priorytet. Zarówno członkowie UIC indy-
widualnie jak i RCA AG, jako właściciel marki EUR, podejmują szereg działań w celu zapewnienia 
jakości zgodnej z wymaganiami karty UIC 435-2.

W celu zapewnienia, że  nasze palety EUR spełniają wymagane standardy jakości dla naszych 
klientów i partnerów, koleje członków UIC korzystają z niezależnych agencji badawczych, takich 
jak SGS Germany GmbH. Z ponad 40-letnim doświadczeniem w tej dziedzinie SGS jest świato-
wym liderem w dziedzinie testowania, sprawdzania i certyfikowania palet.

Fałszywe palety EUR stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników i towarów 
w tranzycie. Członkowie UIC podejmują proaktywne działania w sprawie podrabiania i podejmują 
wszelkie właściwe środki w celu powstrzymania podrabiania, między innymi pozostają we współ-
pracy z władzami krajowymi - tym bardziej, że są one produkowane nie tylko bez licencji EUR, 
ale również wykorzystuje się je do przeładunku, wymiany oraz podczas przewozów towarowych.

Argument, że podrabiane są tylko palety UIC jest oderwany od rzeczywistości. Proceder pod-
rabiania znaków towarowych dotyczy wszystkich europalet. UIC obiera twardą linię w sprawie 
wszelkich form oszustwa. Decyzja EPAL, aby wypowiedzieć umowę zagrozi otwartemu zasobowi 
paletowemu jako stałemu rozwiązaniu, które jest korzystne pod względem cenowym w porów-
naniu do innych systemów, takich jak wynajem palet. Uchylenie umowy spowoduje niepewność 
wśród użytkowników.

UIC i jego członkowie będą nadal brać pod uwagę obie marki palet jako równoważne i wymieniać 
je w przyszłości, ponieważ wciąż wierzą w brak podziału w wolnym poolu paletowym.

KONTAKT:
Dla mediów: com@uic.org
Jozef Fazik: fazik@uic.org

mailto:com@uic.org
mailto:fazik@uic.org
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o wzajemnym oddziaływaniu ciał. Na komu-
nikat Stowarzyszenia EPAL odpowiedziało 
UIC, kwestionując przedstawione zarzuty, 
które były powodem podjęcia decyzji przez 
EPAL o jednostronnym rozwiązaniu umowy. 
Co więcej, EPAL zalecił użytkownikom niewy-
mienianie palet UIC/EUR, co zabrzmiało jak 
dyktat, a może tak miało zabrzmieć. Na rynku 
europejskim są organizacje, które reprezen-

tują interesy UIC, w Polsce takiej nie było, do 
22 marca br. Niemal błyskawiczną reakcją na 
działania EPAL jest powstanie w dniu 23 marca 
br. Stowarzyszenia Producentów Palety EUR/
UIC, które będzie bronić interesów produ-
centów i dbać o jakość palet UIC/EUR. Polscy 
przedsiębiorcy umieją sobie radzić, a znając 
doskonale rynek, zapewne wiedzą, co robią, bo 
mają dobry kontakt z użytkownikami.  

Stanowisko ECR Polska 

W związku z wypowiedzeniem 
przez Polski Komitet Narodowy 
EPAL umowy wymienialno-
ści europalet EPAL na UIC/
EUR,w ECR Polska do zaist-
niałej sytuacji podchodzimy ze 
zrozumieniem.

Inicjatywę EPAL należy odczy-
tywać jako próbę formalnego 
usankcjonowania stanów 
faktycznych oraz walkę o utrzy-
manie jakości i używalności 
standardu palety białej, tj. funk-
cjonującej w poolu otwartym 
(w standardowej, wysokiej 
jakości, bezpiecznej, prostej 
w ocenie i obsłudze). 

Jako ECR Polska przypominamy 
i wyjaśniamy:

 » „Wypowiedzenie wymienial-
ności” dotyczy wypowiedze-
nia międzynarodowej umowy 
pomiędzy EPAL a UIC (można 
to porównać ze wzajemnym 
zaprzestaniem honorowania 
swoich gwarancji).

 » To, na jakich paletach wymie-
niamy nasze towary, jest 
kwestią umowną (pomiędzy 
partnerami handlowymi); nie 
reguluje tego żadna ustawa ani 
żaden podmiot trzeci.

 » Szczególnie w warunkach 
masowej dystrybucji, typowej 
dla rynku FMCG czy DIY, należy 
pamiętać o uwarunkowaniach 
wpływających na bezpieczeń-
stwo – jak chociażby składo-
wanie na regałach i wskazana 
w związku z tym faktyczna 
zgodność palet ze zdefinio-
waną normą.

 » Wypowiedzenie wymienialno-
ści dotyczy nie tylko Polski, ale 
wszystkich krajów, gdzie uży-
wane, produkowane i napra-
wiane są palety EPAL; nie jest 
to wyłączna decyzja Polskiego 
Komitetu Narodowego EPAL.

 » Zgodnie z zaleceniem EPAL, 
palety EPAL oraz palety EUR/
U I C  w y p ro d u ko w a n e  d o 
końca lutego 2017 r. pozo-
staną w pełni wymienialne do 
końca 2021 roku, oczywiście 

pod warunkiem zachowania 
pełnej zgodności z kartą UIC 
435-2 lub 435-6 (a więc kry-
teriów oryginalności i stanu 
technicznego).

 
Nieustająco zachęcamy UIC do  
podjęcia faktycznych działań 
zmierzających w tym samym 
kierunku – tj. do podnoszenia 
standardów kontroli jakości 
produkowanych palet EUR oraz 
do aktywnego zwalczania niele-
galnego procederu podrabiania 
palet. O wszelkich sukcesach 
w tym obszarze będziemy 
Państwa informować, gdy tylko 
otrzymamy takie informacje.

Mateusz Boruta 
Dyrektor Zarządzający 
ECR Polska
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Łączymy siły i potencjał

W dniu 23-03-2017 w Piotr-
kowie Trybunalskim doszło do 
spotkania producentów i napra-
wiających palety EUR/UIC. Ze 
względu na sytuację na rynku, 
licencjobiorcy postanowili połą-
czyć swoje siły tworząc „Zwią-
zek Producentów Europalet UIC”.  
Zarząd Związku wyznaczył cele 
na najbliższą przyszłość oraz 
działania długoterminowe.

W najbliższym czasie Zwią-
zek zamierza dotrzeć do użyt-
kowników palet wymiennych 
z prawdziwymi i  obiektyw-
nymi informacjami na temat 
aktualnego stany rynku palet, 
prostując falszywe komunikaty 

podawane przez Polski Komitet 
Narodowy EPAL. 

Związek podjął również kroki 
prawne w celu zbadania, czy ostat-
nie działania EPAL- The European 
Pallet Association w skali europej-
skiej nie wykazują znamion praktyk 
monopolistycznych. 

Zamierzamy ściśle współpra-
cować z właścicielem znaku 
towarowego EUR- Rail Cargo 
Austria w celu promowania 
i rozwoju wszystkich firm pro-
dukujących palety EUR/UIC. 
W perspektywie długotermino-
wej zamierzamy doprowadzić 
do sytuacji, w której palety EUR/

UIC, jako jedyne palety produ-
kowane w oparciu o kodeks UIC 
435/2 i podlegające prawnej 
ochronie patentowej, ponownie 
staną się głównym nośnikiem 
towarów w Europie. 

Andrzej Bijak 
Prezes Związku Producentów 
Europalet UIC
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Tylko przyklasnąć takiej inicjatywie, zwiększył 
się front walczących z fałszerzami i producen-
tami złej jakości palet. Użytkowników palet 
białych powinno to ucieszyć, ponieważ będą 
mieli partnera do rozmowy o nieprawidło-
wościach, może powstać nawet trójstronna 
komisja – ciało tak bliskie politykom. EPAL 

zrobił i robi wiele w kierunku jakości palet, 
chociaż jego działania czasem są niezrozumiałe 
(zmiana tolerancji w wymiarach palet EUR), gdy 
połączy siły z nową organizacją, może być tylko 
lepiej. Co stanie się, jak będzie inaczej, tego nie 
wiadomo, wystarczy poczekać kilka miesięcy 
i sprawy powinny się wyklarować.

Nie będzie monopolu 

W otwartym poolu paletowym 
nie ma monopolu i nie byłoby 
również monopolu, gdyby palety 
EPAL posiadały 100% rynku. Sto-
warzyszenie EPAL nie produkuje 
palet, nie ustala cen, ustala tylko 
normy techniczne palet i kontro-
luje zgodność wyprodukowanych 
i naprawianych palet z tymi nor-
mami. Rynek palet jest bardzo 
konkurencyjny, tylko w Polsce 
ponad 100 firm posiada licencje 
i produkuje palety EPAL, również 
ponad 100 firm naprawia palety. 
Żadna z tych firm nie kontroluje 
rynku palet EPAL. Kilka tysięcy 
firm kupuje palety EPAL, ceny 
palet nie rosną, a nawet spa-
dają, spadają również marże 
producentów palet. Na rynku nie 
brakuje palet, mamy ewidentną 
przewagę podaży nad popytem – 
ale tak działa konkurencja i wolny 
rynek.

Oczywiście kontrola jakości palet 
kosztuje i nie może być tak, że 
UIC nie ponosi kosztów kontroli 
palet i ogranicza się tylko do 
wydawania licencji. Sytuacja taka 
powoduje, że palety UIC stają 
się coraz gorszej jakości i obni-
żają tym samym jakość całego 

otwartego poolu – tracą na tym 
wszyscy uczestnicy tego poolu.

Jest wiele problemów dotyczą-
cych funkcjonowania otwartego 
poolu paletowego, np.: czarny 
rynek, kradzieże palet, zamiany 
palet na skupach, uznaniowość 
oceny, ciągłe konflikty dostawca 
– przewoźnik – sieć handlowa, 
bezumowne korzystanie z palet, 
fałszowanie palet, i wreszcie brak 
egzekwowania prawa własności 
przemysłowej. Podstawowym 
jednak problemem jest jednak 
problem odpisu uszkodzonych 
palet. 

Odpis palet uszkodzonych:

 » dyskryminuje pool otwarty,
 » zwiększa koszty funkcjonowa-
nia poolu otwartego,

 » faworyzuje poole zamknięte 
– gdzie uszkodzone palety są 
zwracane,

 » wprowadza chaos na rynku 
paletowym i umożliwia wszel-
kie nadużycia (każdy w tej 
mętnej wodzie chce zrobić jakiś 
interes).

Moim zdaniem problem odpisów 
palet uszkodzonych ze względu 

na skalę jest pierwotnym źró-
dłem wszelkich patologii.

Trzeba przesądzić, jak postępu-
jemy z uszkodzonymi paletami:

 » w którym ogniwie łańcucha 
dostaw są one sortowane,

 » w którym ogniwie łańcucha 
dostaw są naprawiane,

 » w jakim stanie są zwracane 
właścicielowi,

 » kto ma płacić za naprawę palet. 
 
To da się zrobić i wszystkim to 
będzie się opłacać.

Moim zdaniem w 2017 r. będzie 
rozwijać się gospodarka, kon-
sumpcja i inwestycje, rosnąć tym 
samym będzie rynek logistyki, 
w tym palet. 

Marek Parkot 
Prezes Zarządu EP Serwis
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CHEP 
WPROWADZA 

OSZCZĘDNOŚCI 
W OSTATNIM OGNIWIE 

ŁAŃCUCHA DOSTAW

Dbałość o cały proces logistyczny, od pozyskania surowca po dostarczenie pro-
duktu do ostatecznego odbiorcy, tworzy mocny i zrównoważony łańcuch dostaw. 
Rozwiązania wspierające efektywność tak zwanej ostatniej mili (Last Mile Solu-
tions) są odpowiedzią na wiele bolączek detalistów w ich staraniach, by sprzedaż 
była zgodna z określonymi celami, takimi jak zwiększenie przychodu, czy efektyw-
ność kosztowa. Takim właśnie rozwiązaniem są palety wystawowe CHEP.

Ponad 20 lat temu CHEP zrewolucjonizował 
rynek, wprowadzając do obrotu plastikową 
ćwierćpaletę wystawową. Nośnik ten jest wyko-
rzystywany przez producentów i dystrybutorów 
jako środek transportu i promocji towarów. Po 
dwóch dekadach od tej rewolucji firma CHEP 
unowocześniła produkt, wyposażając go w sze-
reg ulepszeń i innowacji, które skutecznie obni-
żają koszty w łańcuchu dostaw, jednocześnie 
redukując negatywny wpływ na środowisko. 
Kolejnym krokiem na drodze tej rewolucji będzie 
wprowadzenie ćwierćpalety wystawowej Dolly, 
która dzięki zastosowaniu kółek przyspieszy 
i ułatwi modyfikowanie ekspozycji w sklepie.

Producenci i dystrybutorzy, korzystający z roz-
wiązań wystawowych CHEP wyraźnie ograni-
czają koszty, które ponoszą przy dodatkowej 
ekspozycji swoich towarów. Stosując rozwiąza-
nie wystawowe CHEP do minimum zmniejszony 
jest czas niezbędny na konfekcje produktów 
i czynności związane z cross-dockingiem.

– Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu firmy 
CHEP można bezpieczniej i szybciej dostarczać 

palety wystawowe do punktów sprzedaży – 
zaznacza Steffen Riedel, dyrektor ds. logistyki 
w Eckes-Granini Niemcy.

Sieci handlowe i sklepy zyskują czas i ograni-
czają straty wynikające z braku rotacji towarów, 
a lepsza widoczność i stała dostępność równa 
się zwiększeniu sprzedaży. Stand wystawowy 
jest jednocześnie nośnikiem transportowym, 
co ułatwia optymalizację zasobów w sklepie. 
Paleta dispalyowa w porównaniu z tradycyjną 
ekspozycją towarów ogranicza do minimum 
czynności związane z wykładaniem i uzupeł-
nianiem produktów. 

Wszystkie korzyści, jakie generuje korzystanie 
z systemów wystawowych, przekładają się 
na zadowolenie odbiorcy finalnego, jakim jest 
konsument. Dzięki ekspozycji towarów przy 
pomocy palet displayowych, kupujący ma więk-
szą różnorodność towarów do wyboru, łatwiej 
dostrzeże ulubiony produkt czy szybciej dowie 
się o wprowadzonej promocji.
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Opakowania zwrotne (np. butelki, skrzynki) i nośniki maga-
zynowe (np. europalety) mogą stanowić dla przedsiębiorstwa 
niemałe koszty, dlatego tak ważna jest kontrola ich stanu oraz 
świadomość, gdzie w danym momencie się znajdują. W obu 
przypadkach z pomocą przychodzi Qguar RPS – system głę-
boko zintegrowany z Qguar WMS i Qguar TMS

Ewidencja nośników 
i opakowań zwrotnych 

W MAGAZYNIE 
ORAZ TRANSPORCIE

OPAKOWANIA ZWROTNE

W systemie Qguar WMS definiowana jest 
wielopoziomowa struktura pakowania pro-
duktu, z uwzględnieniem opakowań na każ-
dym jej poziomie oraz niezbędnego nośnika 
dla całej jednostki logistycznej. Można tu 
posłużyć się prostym przykładem piw, które 
sprzedawane są w opakowaniach zwrotnych 
– butelkach. Producent umieszcza je w okre-
ślonej liczbie w zwrotnych opakowaniach 
zbiorczych, czyli plastikowych skrzynkach. 
Skrzynki natomiast poukładane są w kolej-
nych warstwach na nośniku (np. europalecie), 
tworząc w ten sposób jednostkę logistyczną. 
W opisanej sytuacji mamy do czynienia 
z dwoma typami opakowań zwrotnych oraz 

nośnikiem. Wszystkie mają swoją wartość 
i powinny być ewidencjonowane. Na czym to 
ewidencjonowanie polega?

Podczas różnych typów operacji logistycznych 
system automatycznie zlicza wszystkie rodzaje 
opakować zwrotnych (i nie tylko zwrotnych) dla 
wszystkich typów struktury pakowania, co znaczy, 
że użytkownik w ogóle nie musi się tym zajmować, 
koncentrować na tym swojej uwagi. Oprogramo-
wanie w każdej chwili podpowie, jaka jest ilość 
opakowań czy nośników podczas danej operacji, 
np. w dostawie czy wysyłce. Dzięki temu można 
również porównać stan systemowy z faktycznym.

Opakowania zwrotne są częścią kosztów pro-
duktu wprowadzanego na rynek, dlatego 

Jakub Płaza
QUANTUM QGUAR
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konieczne powinno być ich ewidencjonowanie. 
Chcąc uniknąć strat spowodowanych „gubieniem” 
cennych opakowań, poszczególni uczestnicy 
ogniw łańcucha logistycznego powinni wiedzieć, 
gdzie oraz w jakiej liczbie się one znajdują.

NOŚNIKI

Nośniki magazynowe (np. wspomniane euro-
palety) możemy śmiało określić mianem części 
majątku firmy. Są jednak w ciągłym ruchu, 
ponieważ to na nich towar przyjeżdża lub 
opuszcza przedsiębiorstwo i udaje się do dys-
trybutora, hurtowni czy sklepów. Jeśli nie pod-
lega ewidencjonowaniu, w każdym momencie 
może zaginąć. Może również paść łupem nie-
legalnego handlu paletami. Dlatego tak ważne 
jest ewidencjonowanie na każdym etapie pro-
cesu magazynowego – wydania, przesunięć 
oraz przyjęć. Dzięki temu firma będzie wiedzieć, 
gdzie oraz w jakiej liczbie znajdują się jej nośniki. 
Co więcej, będzie to również źródłem informacji 
o nośnikach, które powinna zwrócić swoim 
partnerom biznesowym.

Podobnie jak w przypadku opakowań, ewi-
dencjonowanie nośników odbywa się w sys-
temie Qguar WMS automatycznie i wynika 
z faktu, że w przypadku każdego przyjęcia 
czy wydania oprogramowanie samodzielnie 
przypisuje nośnik do towaru. Co więcej, po 
każdym załadunku towaru na samochód 
operator musi potwierdzić, czy faktyczna 
liczba załadowanych palet odpowiadała licz-
bie wskazanej przez system. Dzieje się tak, 
ponieważ operatorzy często przepakowują 
towar bezpośrednio przez załadunkiem, aby 
np. efektywniej wykorzystać dostępną prze-
strzeń. Bez takiej dodatkowej kontroli ze 
strony systemu szybko stałoby się to źródłem 
niezgodności w bilansie nośników.

Ewidencjonowanie nośników pojawia się 
także w oprogramowaniu do zarządzania 
transportem Qguar TMS, dzięki jego głębokiej 

integracji z systemem Qguar RPS do rejestro-
wania opakowań zwrotnych podczas operacji 
przyjmowania, składowania i wydawania 
towarów z magazynu. W najprostszym ujęciu 
RPS czuwa nad ich bilansem, dzięki czemu 
operator wie, ile opakowań lub nośników 
wyjechało z magazynu, a ile powinno do niego 
wrócić. To jednak nie wszystko, ponieważ do 
systemu można wprowadzić numery kon-
kretnych – zazwyczaj kosztownych – nośni-
ków, aby mieć stałą kontrolę nie tylko nad ich 
stanem, ale nawet dokładną lokalizacją już po 
opuszczeniu magazynu.

Każde przedsiębiorstwo powinno liczyć się 
z zauważalnym kosztem związanym z obro-
tem nośnikami i opakowaniami zwrotnymi, 
ponieważ mogą one stanowić niemałą war-
tość. Systemy Qguar WMS i TMS wraz z Qguar 
RPS wspierają przedsiębiorstwo w elimino-
waniu szarej strefy obrotu nośnikami oraz 
pomaga kontrolować często niemałe pieniądze 
w postaci tychże nośników oraz opakowań 
zwrotnych.
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Magazyn palet to specjalne rozwiązanie w zakresie transportu 
wewnętrznego dla przedsiębiorstw, które transportują pro-
dukty na paletach. Palety mogą być układane na wysokich 
stosach, co przyczynia się do oszczędności miejsca w zakła-
dzie. Tak ułożone palety mogą być potem wydawane w postaci 
całego zebranego stosu lub też pojedynczych sztuk. System jest 
zawsze indywidualnie dopasowywany do potrzeb użytkowni-
ków, co powoduje wzrost wydajności i produktywności pracy. 

PROGRAM  
STUDIO PALETY.NET

Magazyny palet mogą być sterowane z głów-
nego sterownika linii, pracować bezobsługowo 
w linii transportu i paletyzacji przy użyciu robo-
tów lub być sterowane z pulpitu lokalnego przez 
operatora. System wspiera pobieranie oraz 
wydawanie palet do kompletacji lub paletyzacji 
manualnej przy użyciu wózków widłowych. 
Pobieranie palet z magazynu rejestrowane jest 
za pomocą dokumentów wydawania. Wyda-
wania dzielą się na różne typy, w tym: Wyda-
nie zewnętrzne – Dokument WZ; wydanie 
bezpośrednie – Dokument WZB; Rozchody 
wewnętrzne – Dokument RW. Przyjęcia palet 
w programie rejestruje się na podstawie tzw. 
kwitu paletowego, jaki wystawiany jest na bra-
mie wjazdowej na teren zakładu lub magazynu. 
Zwrot palet ewidencjonowany jest ilościowo, 

a same palety podlegają ocenie i dokumentacji 
jakościowej oraz podziałowi na kategorie. 

Kartoteki palet w programie wyświetlają zesta-
wienie palet, dla których podawany jest m. 
in. magazyn, indeks, nazwa, jednostka miary, 
stan, czy cena ewidencyjna. Po wskazaniu 
raportu oraz wybraniu przedziału czasowego 
można wygenerować raporty wskazujące salda 
wszystkich odbiorców, dostawców i przewoź-
ników. Ponadto istnieje możliwość ewidencji 
i raportowania stanów magazynowych palet 
z dokładnością do kierowcy oraz przewoźnika. 

Przewoźnik realizujący zlecenia transportu czę-
sto przewożąc towar odpowiada za powierzone 
palety. W programie każde wydanie i przyjęcie 

Patryk Kamiński
SPECJALISTA IT/ KONSULTANT

SOFTWARESTUDIO SP. Z O.O.
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wpływa na saldo wskazanego 
przewoźnika, a informacje 
o przewoźnikach zapisywane 
są w ich kartotekach. Klient 
posiada możliwość: dopisania, 
edycji oraz podglądu kierow-
ców, wyświetlenia zestawienia 
operacji magazynowych, dopi-
sania oraz podglądu notatek 
i podglądu oraz dołączenia 
załączników w postaci dowol-
nych plików graficznych bądź 
tekstowych. System paletowy 
posiada również funkcjonal-
ność dotyczącą zestawień 
w wielu różnych ujęciach. 
Pracownicy odpowiedzialni za 
gospodarkę paletami korzy-
stają z gotowych podsumo-
wań w celu uzgadniania sald 
i prowadzenia rozliczeń palet 
z kontrahentem. 

Program rozliczania palet 
wspomaga pracę firm kontro-
lujących obrót paletami wła-
snymi, jak i firm logistycznych 
świadczących usługi rozlicza-

nia palet pomiędzy dostawcą 
(producentem) a odbiorcami 
(sprzedawcami). 

Prosta obsługa programu jest 
możliwa dzięki temu, że jest to 
aplikacja webowa, dostępna 
z poziomu przeglądarki inter-
netowej.  Program można 
więc uruchomić na dowolnym 
komputerze bądź urządzeniu 
mobilnym - zarówno w sieci 
lokalnej jak i przez Internet. 
Bogatą funkcjonalność dedy-
kowaną magazynowi palet 
uzupełniają standardowe 
funkcje platformy takie jak 
np. zapis danych do plików 
Excel, automatyczna wysyłka 
raportów oraz powiadomień 
droga mailową. System dzięki 
instalacji na serwerze może 
udostępniać wybrane dane 
również dla kontrahentów. 

Oprogramowanie daje rów-
nież spore możliwości inte-
gracji z innymi systemami 

dostępnymi w ramach naszej 
platformy oraz rozwiąza-
niami zewnętrznymi. Karto-
teki i dokumenty operacyjne 
mogą być importowane oraz 
eksportowane offline poprzez 
pliki xml, csv, czy xls lub online 
poprzez WebService np. SAP. 
Cała platforma natywnie 
wspiera również terminale 
pracujące pod systemem Win-
dows Mobile/CE oraz Android.

Sama instalacja oprogramo-
wania nie wymaga posiadania 
serwera przez klienta, gdyż 
może ono działać w chmu-
rze obliczeniowej. Wszystkie 
standardowe funkcjonalno-
ści programu można ponadto 
w yg o d n i e  s p r a w d z i ć  z a 
pomocą ogólnodostępnej wer-
sji demonstracyjnej, co nie-
wątpliwie jest dodatkowym 
atutem.
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W ciągu kliku lat w Polsce wynajmowanie palet od wyspe-
cjalizowanych podmiotów stało się rozwiązaniem, z którego 
przedsiębiorstwa korzystają coraz chętniej. Zmniejszenie 
kosztów wynikających z wewnętrznej gospodarki paletowej, 
dobra jakość wypożyczanych nośników czy przeniesienie 
obowiązków związanych z ich zarządzaniem na operatora 
poolu – to tylko niektóre zalety outsourcingu.

POOLING PALET –
ZRÓWNOWAŻONE 

ROZWIĄZANIA 
BIZNESOWE

Andrzej Klimkiewicz 
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OUTSOURCING CZY 
WŁASNE PALETY?

Odpowiedź na to pytanie nie 
jest oczywista i wymaga prze-
analizowania rynku. Decyzję 
o rozpoczęciu współpracy 
z firmą zewnętrzną powinien 
poprzedzać dokładny bilans 
dotychczasowej działalno-
ści przedsiębiorstwa w tym 
obszarze m.in. kosztów, które 
generował wewnętrzny obrót 
paletami. Bardzo istotne jest 
również zrozumienie czym 
dokładnie zajmują się opera-
torzy poolu – w tym celu warto 
dokładnie rozpatrzyć dostępne 

oferty, a najlepiej skontakto-
wać się z przedstawicielami 
firm i zapytać o opcje dopaso-
wane do własnych oczekiwań.

Zakup własnych palet i kiero-
wanie ich obrotem pozornie 
wydaje się tańszym rozwią-
zaniem, ze względu na sze-
reg czynników, które generują 
dodatkowe koszty, chodzi mię-
dzy innymi o naprawę, utyli-
zowanie (wymóg ustawowy), 
magazynowanie czy problemy 
z egzekwowaniem zwrotu 
nośn ików.  W przypadku 
poolingu klienci nie muszą 
martwić się o wspomniane 

czynności, bo od momentu 
złożenia przez nich zamó-
wienia, odpowiedzialność za 
przebieg łańcucha dostaw 
przejmuje operator poolu.

Kolejnym istotnym elementem 
usług oferowanych przez firmy 
outsourcingowe jest pełna 
dostępność nośników oraz 
szeroki wybór ich rodzajów. 
Operatorzy dysponują nie tylko 
paletami drewnianymi o stan-
dardowych wymiarach, ale 
również plastikowymi ćwierć-
paletami czy półpaletami. 
„W naszej działalności naj-
ważniejsze są potrzeby klienta. 
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Chcemy, aby z naszych usług 
mogły korzystać zarówno duże 
przedsiębiorstwa, jak i lokalni 
producenci” – wyjaśnia Tiago 
Costa, country manager LPR.

Mówiąc o rozwiązaniach out-
sourcingowych warto zwrócić 
uwagę na systemy informa-
cyjne jakimi dysponują ope-
ratorzy np. firma LPR. Ich 
zastosowanie umożliwia moni-
torowanie ruchu palet podczas 
całego procesu oraz uzyskanie 
informacji na temat aktualnego 
stanu zamówień i zapasów.

POOLING PALET 
A OCHRONA ŚRODOWISKA

Dla nowoczesnych oraz świa-
domych przedsiębiorstw bar-
dzo ważne jest, aby działania, 
które podejmują, nie przyno-
siły negatywnych skutków dla 
środowiska naturalnego. Rów-
nież operatorzy pooli paleto-
wych uwzględniają w swojej 
strategii ekologiczne rozwią-

zania. W przypadku tych firm 
osiągnięcie celu jest możliwe 
miedzy innymi dzięki zrówno-
ważonej gospodarce surow-
ców oraz redukcji dwutlenku 
węgla.

System wynajmu palet poz- 
wala ograniczyć ich produ-
kowanie poprzez ponowne 
wykorzystywanie materiałów. 
Ponadto wielokrotne uży-
cie tych samych palet, które 
dzięki naprawie z powrotem 
wracają do obrotu, wpływa na 
zmniejszenie zapotrzebowa-
nia na surowiec potrzebny do 
produkcji. Wymaga to także 
zastosowania przy wytwarza-
niu nośników tylko najlepszych 
materiałów, co zapewnia ich 
wysoką jakość w porównaniu 
z paletami jednorazowymi.

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

W a r t o ś c i ą  d o d a n ą  j a k o 
mierzalny efekt korzysta-
nia z pooligu jest zmniej-

szenie  emis j i  dwutlenku 
węgla i innych zanieczysz-
czeń do atmosfery, które są 
wydzielane przy transporcie. 
Wpływa na to rozmieszcze-
nie magazynów – operato-
rzy pooli korzystają przede 
wszystkim z lokalizacji znaj-
dujących się najbliżej głów-
nych tras i autostrad. Firma 
LPR, która dostarcza usługi 
poolingowe w całej Europie, 
przy współpracy z francuską 
Agencją Ochrony Środowiska 
i Zarządzania Energią prze-
prowadziła obliczenia, których 
celem było określenie emisji 
gazów cieplarnianych podczas 
produkcji palet, transportu, 
magazynowania czy recy-
klingu. Wyliczenia dowodzą, 
że to właśnie pooling pale-
towy wytwarza około 50% 
mniej gazów cieplarnianych 
w porównaniu z innymi spo-
sobami zarządzania nośni-
kami, a kluczową rolę w tym 
procesie spełnia racjonalny 
system transportowy.

Współpraca z firmami out-
sourc ingowymi to dobra 
alternatywa dla zarządzania 
własnymi paletami, za którą 
przemawiają nie tylko kwe-
stie techniczne i oszczędno-
ściowe, ale także działania 
proekologiczne, tak ważne 
w dzisiejszym, świadomym 
zarządzaniu.

Istotnym elementem usług oferowanych 
przez firmy outsourcingowe jest pełna 
dostępność nośników oraz szeroki wybór 
ich rodzajów. Operatorzy dysponują 
nie tylko paletami drewnianymi 
o standardowych wymiarach, ale 
również plastikowymi ćwierćpaletami 
czy półpaletami. 
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Dbanie o środowisko naturalne jest bardzo ważne. Nie jest to 
jedynie trend, za którym podążają korporacje, aby dbać o wła-
sny wizerunek, ale realna potrzeba wynikająca z postępującej 
degradacji środowiska naturalnego. 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
FILAREM DZIAŁALNOŚCI 
BIZNESOWEJ CHEP

– Nowoczesny i odpowiedzialny biznes wymaga, 
aby prowadzona działalność gospodarcza była 
realizowana bez uszczuplania zasobów, kom-
pensując negatywny wpływ na środowisko. 
CHEP jest firmą, która bada ślad ekologiczny, jaki 
pozostawia i równoważy go poprzez wdrażanie 
działań społecznie odpowiedzialnych. Zrówno-
ważony rozwój jest wpisany w nasze DNA – 
mówi Kinga Di Salvo, Country General Manager 
CHEP Polska i kraje bałtyckie.

CHEP, światowy lider w zakresie zarządzania 
paletami, został zaliczony do 1% najlepszych 
firm ocenianych w kategorii zrównoważonego 
rozwoju przez niezależną agencję ratingową 
EcoVadis. CHEP uzyskał poziom EcoVadis Gold 
już drugi rok z rzędu. Najwyższy, dostępny 
poziom tej prestiżowej nagrody, przyznawany 
jest za proekologiczny rozwój i osiągnięcia 
w obszarach dotyczących uczciwych praktyk 
biznesowych, środowiska, praktyk zatrudnie-
nia oraz łańcucha dostaw. CHEP w ramach 
oceny praktyk biznesowych uzyskał bardzo 
wysokie noty w kategorii zatrudnienia i fair 
play w biznesie.

Od 2013, rokrocznie CHEP wyróżniany jest tytu-
łem Przedsiębiorcy Efektywnego Surowcowo 
oraz Promotora Ekologii. Jako grupa Brambles, 
do której należą spółki CHEP, Pallecon i IFCO, 
wdraża program Carbon Neutral Pallet. CHEP 
identyfikuje poziom emisji dwutlenku węgla 
związany z transportem produktów na paletach 
i równoważy zanieczyszczenia środowiska 
przez nie generowane, dzięki udziałowi w pro-
gramie i zakupowi tzw. kredytów węglowych. 
Zakupiony kredyt kompensuje nieuniknione 
szkodliwe emisje powstałe wskutek działalno-
ści firmy poprzez wspieranie w krajach rozwi-
jających się projektów przyjaznych środowisku 
tj. Sahara Rainforest Rehabilitation Project czy 
RIO Ceramics Project.

CHEP od lat prowadzi w swoich strukturach 
politykę zrównoważonego rozwoju „Better 
Business, Better Communities, Better Planet”, 
której kluczowym elementem jest program 
„no waste”. Jednym z celów realizowanych 
w ramach strategii jest wsparcie społeczności 
lokalnych, w których funkcjonuje firma oraz 
walkę z marnotrawstwem żywności.
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