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Paletowi gracze
Miniony 2013 rok, był dla rynku palet burzliwym okresem, wszystko za sprawą
organizacji UIC, która zaczęła się interesować swoim znakiem towarowym, w
oznaczeniach palet EUR. Wypowiedziała umowę Stowarzyszeniu EPAL i zrobiło
się na rynku nerwowo. Przez bardzo długi czas nie było porozumienia pomiędzy związkiem kolei – UIC, a Stowarzyszeniem EPAL. Ten okres wypełniany był
oświadczeniami stron o respektowaniu znaków towarowych i wymienianiu palet w ich obrocie, jednak oficjalnego porozumienia nie było. Był czas dany na
porozumienie do 1 sierpnia, który nie został wykorzystany i od tego momentu,
EPAL produkuje palety tylko ze znakiem EPAL w owalu, które są wymieniane z
paletami ze znakiem EUR.
Na tle tych wydarzeń, które elektryzowały jego jednak prezentujemy tych najaktywniejszych na
uczestników w tzw. „białym poolu paletowym”, rynku, paletowych graczy.
pozostali paletowi gracze, operujący na polskim
rynku rozwijali swoje usługi poszerzając strefy Redaktor prowadzący
wpływów. Poważni operatorzy logistyki palet, Andrzej Szymkiewicz
tacy jak CHEP, EP Serwis, Paki Ligistic, czy LPR,
odnotowują wzrosty, umacniając swoje pozycje,
które nie są im dane na zawsze. Ta świadomość,
jest czynnikiem motywującym ich do ciągłego
doskonalenia usług, na czym korzystają klienci.
Pomimo, nieco gorszego wzrostu gospodarczego, ten miniony rok, rynek palet może uznać za
udany. Druga połowa roku napawa szczególnym
REDAKTOR PROWADZĄCY
optymizmem, kiedy zaznacza się wyraźny trend
Andrzej Szymkiewicz
wzrostowy.
andrzej@log4.pl
Kolejne wydanie broszury „Palety 2014” ukazuje
się w czasie, gdy zaczyna obowiązywać ustawa
o gospodarce odpadami, która zmienia ramy
prawne rozliczania opłaty produktowej, szczegóły omawia w komentarzy Krzysztof Wiak z firmy
doradczej WIAPAL. Sytuację na rynku palet komentuje również Marek Parkot, prezes EP Serwis. W wywiadzie, o rynku palet wypowiada się
Kinga Dia Salvo Dyrektor Generalny CHEP, prezentując plany rozwoju. Krzysztof Kaska, w wywiadzie podsumowuje pierwszy rok współpracy
firmy Bureau Veritas, stojącej na straży jakości
palet ze Stowarzyszeniem EPAL, a Mateusz Boruta z organizacji ECR, podzielił się uwagami na
temat stanowiska użytkowników palet.
Zapraszamy do ciekawej lektury, kolejnego wydania broszury „Palety 2014”, gdzie prezentujemy opinie najważniejszych uczestników rynku palet w Polsce. Nie są to wszystkie opinie,

2

REDAKCJA
ul. Szarych Szeregów 27 lok.28
60-462 Poznań
tel.: +48 61 847 49 08
fax: +48 61 847 45 67
E-mail: log4@log4.pl
Website: www.log4.pl
WYDAWCA
Log4
Andrzej Szymiewicz
Os. B. Chrobrego 34/64
60-681 Poznań
NIP: 9720481162
DTP
Adrian Szymiewicz
Publikacja specjalistyczna
wydanie elektroniczne

PALETY 2014

Partnerzy wydania
Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
Ul. Migdałowa 4;
02-796 Warszawa
Tel. +48 22 549 04 00;
Fax +48 22 549 04 10
E-mail: biuro@pl.bureauveritas.com
http//: www.bureauveritas.pl

Georg UTZ Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 34;
55-080 Katy Wrocławskie
Tel. +48 71 316 77 60;
Fax. +48 71 316 77 61
E-mail: info@pl.georgutz.com
http//: www.georgutz.com

Chep Polska Sp. z o.o.
Ul. Domaniewska 41;
02-672 Warszawa
Tel. +48 22 874 45 00;
Fax. + 48 22 874 45 14
E-mail: info.poland@chep.com
http//: www.chep.com

WIAPAL Krzysztof Wiak
ul. Olimpijska 4;
86-320 Łasin
Tel. +48 692 280 251;
E-Mail: krzysztof.wiak@wp.pl

ECR Polska Sp. z o.o.
ul. Estkowskiego 6;
61-755 Poznań
Tel. +48 61 850 49 43;
Fax. +48 61 852 63 76
E-mail: ecr@ecr.pl
http//: www.ecr.pl

EP Serwis S.A.
Łuczynów 98 A;
26-900 Kozienice
Tel. +48 48 614 46 10;
Fax. +48 48 614 46 10
E-mail: do@epserwis.com.pl
http//: www.epeserwis.com.pl

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

Spis treści
Paletowi gracze..............................................................................................2
UIC versus EPAL...........................................................................................4
Szybko reagujemy na potrzeby rynku...........................................................8
O sytuacji na rynku palet.............................................................................12
Porozumienie EPAL i UIC kolejny krok ku normalności..............................14
Poziom recyklingu palet..............................................................................16
Narzędzia do podejmowania racjonalnych decyzji.....................................18
To najlepszy czas na rozwój.........................................................................20
Palety wystawowe. .......................................................................................25
Kalkulator paletowy......................................................................................28
Kartay oceny palety.......................................................................................30

3

UIC versus EPAL
Miniony 2013 rok, był dla rynku palet burzliwym okresem, wszystko za sprawą organizacji UIC, która zaczęła się interesować swoim znakiem towarowym, w oznaczeniach palet EUR. Przez cały rok nie było porozumienia pomiędzy związkiem kolei
– UIC, a Stowarzyszeniem EPAL. To zakłócało pracę, wielu dobrze zorganizowanym
usługom logistyki palet. Nerwowość na rynku była aż nadto widoczna, ten stan
łagodziły porozumienia dużych sieci handlowych, z otwartym poolem paletowym
EPAL. Organizacje nie doszły do porozumienia w wyznaczonym czasie 1 sierpnia
2013 roku i EPAL rozpoczął produkcję palet w standardzie EUR z logo EPAL na czterech wspornikach.
To krótkie przypomnienie sytuacji, która
w zasadzie nadal nie jest ostatecznie
załatwiona, wprawdzie jest porozumienie o uznawaniu i wymianie palet ze
znakiem EUR/UIC oraz EPAL/EPAL,
jednak nie ma wciąż oficjalnych ustaleń szczegółowych. Te miały być niezwłocznie przygotowane i opublikowa-
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ne po podpisaniu porozumienia, które
miało miejsce w grudniu 2013 roku.
Czas biegnie, a uzgodnień nie ma i nie
wiadomo jaki to będzie miało wpływ na
rynek, bo jak do tej pory to rozgrywana jest „gra na czas”, z nie wiadomym
skutkiem.
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Obawy obserwatorów i globalnych użytkowników, że z powodu konfliktu zabraknie palet okazały się bezpodstawne, tych
zaniepokojonych było wielu. Byli tez i tacy,
którzy otwarcie twierdzili, że będzie przysłowiowy „z dużej chmury mały deszcz”,
ponieważ UIC nie jest w ogóle przygotowana na obsługę rynku, który jest coraz
bardziej wymagający. Zapytany o to Marek Parkot, Prezes Zarządu EP Serwis
SA, powiedział: „Moim zdaniem to będzie
bardzo trudne, bo trzeba od podstaw stworzyć strukturę organizacyjną, a to wymaga
czasu i znacznych nakładów kapitałowych.
EPAL budował swoją pozycję na rynku w
sposób organiczny ponad 20 lat. Posiada
struktury organizacyjne. To jest organizacja, która ma charakter stowarzyszenia,
stowarzyszenia które grupuje producentów palet i firmy naprawiające. Właścicielami tych palet nie są firmy produkujące,

naprawiające czy EPAL, tylko klienci, oni
przez zakup i naprawę zasilają pool otwarty,. Oni chcą, żeby ten standard funkcjonował właściwie. Spotykałem się wręcz z
opiniami, że sieci handlowe domagają się,
żeby proces wymiany był płynny. To jest
oczywiście w interesie rynku. Tak naprawdę palety - czy to EPAL, czy kolejowe – są
w dokładnie w takim samym standardzie,
mają taką samą konstrukcję. Jedyne co je
różni to logo, bo jakość i budowa jest identyczna, bo jest oparta o ta samą normę
techniczną.”
Sytuacja względnie się stabilizuje, EPAL
produkuje palety według standardów
opartych na kodeksie UIC 435-2 oraz
europejskiej normie EN 13698-1, z logo
Stowarzyszenia na wszystkich czterech
wspornikach. Od 1 sierpnia wyprodukowano ponad 30 milionów europalet z logo
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fot. log4.pl
EPAL na czterech wspornikach narożnych.
Licencjonowani producenci palet EPAL, w
2013 roku wyprodukowali łącznie 63,7 milionów palet EPAL, wobec 67 milionów w
2012 roku, jest to znaczący 5% spadek liczony rok do roku. Pozostaje otwartym pytanie, o przyczynę tego spadku, czy jest to
konflikt UIC versus EPAL, czy wpływ mają
inne czynniki, na tą chwilę, nie można tego
jednoznacznie stwierdzić. Dane dotyczą
światowej produkcji EPAL, więc ten spadek może nie wpływać na ogólna kondycje firmy, niemniej coś oznacza i gdyby
potwierdził się wpływ tego konfliktu, to nie
wróży to dobrze rynkowi „białych palet”.
Niezależny podmiot kontrolny Bureau Veritas, który od 1 stycznia 2013 roku przeprowadza u licencjobiorców EPAL kontrole,
stojąc na straży jednolitych standardów jakościowych palet, wywiązuje się ze swego
zadania dobrze. Kontrole jakości, które są
częścią filozofii funkcjonowania na rynku
Stowarzyszenia EPAL, mają wielowymiarowe znaczenie dla rynku o czym zapewnia Martin Leibrandt dyrektor generalny
EPAL: „Wysokie standardy jakościowe w
zakresie produkcji i naprawy w połącze-
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niu z rygorystycznymi kontrolami zapewniają nie tylko niezawodność palet EPAL,
ale również długi okres użytkowania tych
przyjaznych dla środowiska drewnianych
nośników ładunków, wykonywanych z odnawialnych surowców“.
Jak dalej będzie się rozwijała ta sytuacja,
nie jest do końca jasne, wprawdzie jest porozumienie, a brak zapowiedzianych roz-

„Wysokie standardy jakościowe w
zakresie produkcji i naprawy w połączeniu z rygorystycznymi kontrolami zapewniają nie tylko niezawodność palet EPAL, ale również długi
okres użytkowania tych przyjaznych
dla środowiska drewnianych nośników ładunków, wykonywanych z odnawialnych surowców“. - Martin Leibrandt dyrektor generalny EPAL
wiązań szczegółowych, które jak wskazują
zapowiedzi, uregulują jednoznacznie kwestie obrotu paletowego. Rynek nie uznaje
próżni, ten brak ponad 3 milionów palet na
rynku, został przez kogoś zrównoważony,
użytkownik palety nie jest zobligowany do
korzystania z konkretnego dostawcy noPALETY 2014 | RYNEK
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Przedmiotem działalności Stadniny jest hodowla koni,

bydławypadku
mlecznegopaoraz walczyć,
produkcja tam
roślinna.
gdzie w grę wchodzą miliardy
śnika transportowego, w tym
koni hodowlanych
rekreacyjnych,
złoty, tam inie
ma miejsca na uprzejmości,
lety. Rynek nie byłOferujemy:
i nie będziesprzedaż
„constans”
pensjonat
dla
koni,
jazdy
rekreacyjne,
ciągłe poszukiwanie najlepszych rozwią- każde potknięcie zostanie bezwzględnie
jałówki hodowlane i usługi rolnicze.
zań przez samego użytkownika,
sprawia, wykorzystane. W przypadku przeciągająRULER 1884–1904
że zmienia dostawców, rozwiązania w za- cej się w czasie tej nie jednoznacznej sykresie
obsługi łańcuchów dostaw. Usługi tuacji, pool otwarty – tak zwanych białych
STADNINA
tradycji
dużych klientów. We
logistyki palet, rozwijają się wielowymiaro- palet, może tracić
KONI
hodowli
koni
pełnej
krwi
angielskiej
już miało to
wo, elastyczność dostawcy tych usług, jest wczesnej fazie tego konfliktu
„KRASNE”
Sp. z o.o.
miejsce na rynku europejskim, potrzeba
warunkiem koniecznym funkcjonowania (Thoroughbread)
06-408
Krasne
na rynku. Nie jest to łatwy rynek, stąd nie- było deklaracji dużych liczących się na rynul. Mickiewicza
36 nim konkurencja, ponieważ
ku firm i organizacji, aby uspokoić sytuację.
zbyt
liczna na
tel. +48 23/ 671 00 85
wymagania są niezwykle wysokie, a nie W Polsce, takie porozumienie z EPAL’em
tel./fax +48 23/ 671 00 82
wszyscy posiadają odpowiednią wiedzę i podpisało przygotowaną prze PKN EPL i
e-mail: sk-krasne@ciechnet.pl
umiejętności, aby im sprostać oraz zapew- ECR Polska, 12 firm - Leroy Merlin, Sewww.stadninakrasne.com.pl
nić niczym niezakłóconą obsługę klientów. aled Air, Piotr i Paweł, Pepsi, Coca Cola,
Carlsberg, Baklsen, Biedronka, FM LogiKto może na tym konflikcie skorzystać, za- stic, DHL, Żabka oraz Carlsberg.
pewne kolorowe poole paletowe, które już
aktywniej działają na rynku europejskim i
polskim. Rynek palet w Polsce, szacowa- Red
ny jest na ok. 2 mld złoty, więc jest o co Foto: log4.pl

155 – lat
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SERWIS

 wynajem palet
– otwarty pool paletowy
 naprawy mobilne i stacjonarne
 sprzedaż palat
nowych i używanych
 produkcja wiórowych
wsporników paletowych
 recykling zużytych opakowań
drewnianych

EP Serwis S.A.

Łuczynów 98 A, 26-900 Kozienice, tel./fax +48 48 614 46 10, e-mail: office@epserwis.com.pl, www.epserwis.com.pl

Szybko reagujemy
na potrzeby rynku
fot. Bureau Veritas

Z Krzysztofem Kaską – Kierownikiem Technicznym ds. Kontraktu EPAL z firmy Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. o pierwszym roku współpracy z EPAL’em, rozmawia
Andrzej Szymkiewicz.
Andrzej Szymkiewicz – Pierwszy rok
współpracy z EPAL’em za Wami, nawet
dla tak doświadczonej firmy jak Bureau
Veritas, to spore wyzwanie, jak poradziliście sobie z tym zleceniem w omawianym okresie?
Krzysztof Kaska - Tak, rzeczywiście
wyzwanie jest spore biorąc pod uwagę
fakt, że w każdym miesiącu raportujemy około 250 tzw. jednostek inspekcyjnych. Kontrakt z firmą EPAL jest specyficzny i wymagający. Właściwie każdy
tydzień jest nowym wyzwaniem. Jedynie dzięki dobrej organizacji pracy i zaangażowaniu całego zespołu możemy
sprostać tym wymaganiom. Jednym
z najważniejszych elementów naszej
współpracy jest stała i pełna dyspozycyjność inspektorów.
- Zmiana firmy kontrolującej jakość palet EPAL wywołała bardzo duże zamieszanie na rynku, jak poradziliście sobie
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z tą sytuacją, miała ona wpływ na jakość Waszej pracy?
Zależało nam na tym by zmiana firmy
kontrolnej odbyła się płynnie i bez szkody dla rynku palet. Naszym celem jest
też pójść o krok dalej – ucząc się na
błędach naszych poprzedników chcemy utrwalić u producentów nieco inny
obraz inspektora. Osoby niebędącej
groźnym „policjantem” a raczej wszechstronnym fachowcem, który służy radą
nie tylko w sprawach palet, ale także
znającej pełną ofertę Bureau Veritas.
- Jaki był najtrudniejszy okres, w tym
pierwszym roku Państwa kontroli, jak
przyjmowali Was producenci, chcieli
wykorzystać sytuację i unikali kontroli?
Najtrudniejsze były pierwsze wyjazdy
na rynek wschodni tj. Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś i Ukraina. Nie wiedzieliśmy, co tam zastaniemy oraz na jakim
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poziomie technologicznym są tamtejsze zakłady. Ponadto, w przypadku Białorusi dochodzi temat wiz wjazdowych
i specyficznych kontroli granicznych.
Jednak, po kilku podróżach okazało
się, że różne opowieści o problemach z
wyjazdami na wschód są mocno przesadzone. Nasi inspektorzy dobrze radzą sobie na tym rynku. W Polsce zostaliśmy przyjęci z dużą życzliwością,
ale i nie bez obaw, gdyż było to jednak
nowe otwarcie po dość długim okresie
funkcjonowania starego układu.
- W swoim oświadczeniu w roku ubiegłym, wspomniał Pan o korzystaniu z
wiedzy i doświadczenia „kolegów z zagranicy”, często korzystaliście z tej pomocy?
Jesteśmy w stałym kontakcie z kolegami z Bureau Veritas Niemcy. Zapewniają nam m.in. wsparcie techniczne, dzięki czemu cała obsługa kontraktu EPAL
odbywa się drogą elektroniczną. Każdy
inspektor ma dostęp ze swojego poziomu do dedykowanego oprogramowania
i tam na bieżąco raportowane są poszczególne inspekcje.
- Mówił Pan również o zrównoważonym
rozwoju i bezpieczeństwie dostaw, to
bezpieczeństwo nie było zagrożone,

czy były takie momenty i jak wtedy zadziałaliście?
Stworzony został zespół inspektorów
szybko reagujących na potrzeby rynku.
Praktycznie z dnia na dzień możemy
być na inspekcji w dowolnym miejscu
w kraju. Współpracujemy ściśle z Polskim Komitetem Narodowym EPAL i w
razie potrzeby z Policją Gospodarczą.
W swoich szeregach mamy biegłych
sądowych, którzy służą swoją wiedzą i
doświadczeniem oraz pomagają w prowadzonych postępowaniach prokuratorskich.
- Czy w tym podsumowaniu, pojawią
się jakieś liczby, które potwierdzą Waszą działalność na rynku, ile skontrolowano palet, ile wykryto fałszerstw itp.?
Wg danych tygodnika „Forbes”: „w Polsce w 2012 r. 102 producentów wyprodukowało łącznie 18,2 mln europalet”.
W roku 2013 liczba będzie prawdopodobnie nieco większa. Za jakość
wszystkich tych palet w dużym stopniu
odpowiedzialność bierze Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Nie sprawdzamy
wprawdzie każdej sztuki osobno, ale
poprzez inspekcje dokonywane na zasadzie metod statystycznych i prób losowych kontrolujemy produkcję w całej
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Polsce. Jak wspomniałem wcześniej
– miesięcznie wykonujemy ok. 250 inspekcji. Przy takiej ilości wizyt oczywiście muszą się zdarzać raporty negatywne. Jednak najczęściej producenci
rozumieją naszą rolę i wiedzą, że wyrób, który trafia na rynek musi spełniać
wymagania minimalne. Zdarza się też,
że wymagania rynkowe przewyższają
wymogi normy. Z tego też względu coraz trudniej jest wprowadzić na rynek
wyrób sfałszowany. EPAL prowadzi w
tym zakresie szkolenia u odbiorców dotyczące identyfikacji palet, co znacznie
podnosi świadomość klientów.
- UIC i EPAL porozumiały się i wydaje
się, że sytuacja wróciła do normy, jakie
ma to dla Państwa znaczenie?
Przede wszystkim uporządkuje to rynek.
Do tej pory stanowiska UIC i EPAL w
sprawie wzajemnej wymienności palet
były rozbieżne. Producenci mieli dużo
pytań szczególnie dotyczących remontów palet EPAL i kolejowych. Zapisy w
umowach dwustronnych np. na remont
palet EUR wymagały skorygowania w
momencie, gdy z palet zniknął znaczek
EUR. Klientowi potrzebna jest jedna, jasna informacja, że wszystkie europalety
są wzajemnie wymienne.
- Jak układa się współpraca z EPAL’em,
czy jest zadowolony z Państwa usług?
To pytanie należy skierować do firmy
EPAL. Z naszej perspektywy współpraca
układa się bardzo dobrze. Staramy się
szybko reagować na potrzeby klienta.
Oprócz standardowych inspekcji paletowych w firmach licencjonowanych wykonujemy także opinie eksperckie i audyty
w firmach zewnętrznych dotyczące, jakości palet a także systemu wprowadzania i wycofywania palet z obiegu.
- Ilu inspektorów zajmuje się kontrolowaniem palet?
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W chwili obecnej kontrolą palet zajmuje się ośmioosobowy zespół. Inspektorzy posiadają odpowiednie
wykształcenie kierunkowe i są zatrudnieni w różnych regionach Polski.
Jednak, przy pracy tego typu regionalizacja nie jest wskazana, dlatego dla
zapewnienia większej neutralności
naszych działań każdy z nich wykonuje inspekcje na terenie całej Polski.
- Wszyscy są długoletnimi pracownikami Bureau Veritas, czy „przejęliście” specjalistów od poprzedników?
Zespół oparty jest częściowo na pracownikach nowozatrudnionych i częściowo na inspektorach mających doświadczenie w pracy w poprzedniej
jednostce kontrolnej. Starsi, doświadczeni koledzy znają rynek i potrafią
służyć wsparciem w różnych, nietypowych sytuacjach. Młodsi wnoszą
do zespołu świeże spojrzenie i entuzjazm.
- Czy wszystkie cele związane z tym
nowym jakościowo doświadczeniem
zostały zrealizowane?
Nigdy nie jest tak dobrze, aby nie
można było czegoś poprawić. Na
bieżąco stawiamy sobie nowe cele i
staramy się je realizować. Sytuacja
jest dynamiczna z uwagi np. na dużą
aktywność działania Polskiego Komitetu Narodowego EPAL w sprawie
uporządkowania rynku paletowego.
Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości poszerzymy zakres współpracy z EPAL-em i w znacznym stopniu przyczynimy się do zwiększenia
udziału palet legalnych w całym poolu
paletowym.
Życzę sukcesów i dziękuję za rozmowę.
Dziękuję
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Marek Parkot
Prezes Zarządu
EP Serwis S.A.
fot. log4.pl

O sytuacji na rynku palet
Porozumienie UIC i EPAL jest już faktem, uzgadniane są jego szczegóły, jak
ukształtuje się rynek palet w Polsce i na
świecie?

śniki o podobnych cechach i standardach.
Całe te zamieszanie nie było potrzebne, nie
tworzyło ono żadnej nowej wartości dodanej dla klientów użytkujących palety.

Moja opinia w zakresie „rozejścia się” UIC
i Stowarzyszenia Epal, potwierdziła się – z
dużej chmury mały deszcz. Palety EPAL,
bądź palety kolejowe EUR są w takim samym standardzie, o takiej samej konstrukcji zgodnej z normą UIC. W końcu mamy
uzgodnienia pomiędzy UIC i Epalem, tego
tak naprawdę od dawna oczekiwał rynek.
Mówimy o ogromnych pieniądzach, i skomplikowanych procesach w obrębie logistyki
palet, tu nikt nie chce rewolucji i dodatkowych kosztów. To podmioty gospodarcze
wydają i odbierają palety, chcąc mieć no-

Moim zdaniem rynek palet w Polsce i na
świecie będzie się rozwijał, tak jak rozwija
się gospodarka. Rynek będzie poszukiwał
tańszych rozwiązań w zakresie systemów
paletowych. Jeżeli EPAL będzie zwiększał
swoją ofertę nośników paletowych, wprowadzał innowacje, obniżał koszty funkcjonowania otwartego systemu paletowego
w tym lobbował za likwidacją kuriozalnych
odpisów paletowych powszechnie stosowanych w handlu na rynku polskim, to wzmocni
swoją pozycję. Konieczne jest również rozdzielenie w procesach logistycznych palet
dobrych od uszkodzonych, co uprości na-
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prawę, transport i w efekcie obniży koszty
używania palet EPAL. Trzeba zwrócić uwagę na problem i ograniczać dyskryminację
otwartego poolu paletowego, który dotyczy
odpisu palet uszkodzonych i wymuszania
systemu wymiany palet 1/1 przy dostawie
towaru. Działania te drastycznie podnoszą
koszty funkcjonowania otwartego poolu paletowego . Jestem przekonany, że w interesie rynku jest budowanie konkurencyjnych
rozwiązań a nie tworzenie monopoli.

produktowych. Wprowadzono tak zwany 2
letni okres vacatio legis na uregulowanie tej
działalności.
EP Serwis posiada odpowiednią technologię i możliwości dopasowania się do
zmieniających przepisów: Jesteśmy producentem wsporników, stworzyliśmy całą logistykę odbioru tego typu opakowań. Kwestią
czasu jest wdrożenie wchodzącego prawa.
Ważne jest, aby miał miejsce faktycznie recykling odpadów opakowaniowych. W na-

fot. log4.pl

Od stycznia 2014r. sporo się zmienia w
ustawodawstwie dotyczącym gospodarki odpadami, jaki to będzie miało wpływ
na rynek palet w Polsce?
Utylizacja
odpadów
opakowaniowych
i związany z nią proces odzysku i recyklingu
będzie działalnością koncesjonowaną. Tak
jest też obecnie, ale z prowadzeniem tej
działalności wiązać się będzie stała kontrola, posiadanej technologii, prowadzonego
procesu recyklingu i wystawianych dokumentów potwierdzający odzysk i recykling
odpadów opakowaniowych w tym palet.
Będzie stworzony przez Urzędy Marszałkowskie system kontroli i egzekucji opłat

szym obopólnym interesie jest aby odpady
opakowaniowe w tym palety, nie szły na
wysypiska, były palone bądź niszczone, a
pieniądze trafiały do firm, które faktycznie
zajmują się recyklingiem.
Odpowiadając potrzebom rynku, zmieniających się standardów dotyczących rynku
detalicznego, w tym sklepów mało i wielko
-formatowych, sieci handlowych i sklepów
dyskontowych, EP Serwis wprowadziło własne palety wystawowe o formacie 800x600
i 600x400. Oprócz wielu funkcji wspierających sprzedaż, palety te są bardzo dobrym narzędziem redukcji kosztów operacji
w każdym magazynie.
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Porozumienie EPAL i UIC
kolejny krok ku normalności
Z komunikatu prasowego 10.12.2013 widać że EPAL i UIC w końcu się „dogadają”
W nawiązaniu do mojej analizy z X 2013 roku to najlepsze rozwiązanie które mogło
nastąpić. Dobrze że polski rynek, pod egidą ECR ale również głosem największych
sieci handlowych jednogłośnie opowiedział się za wymiennością EPAL /EUR a tym
samym normalnością .
Dzięki działaniom EPAL, ECR ale również
wejściu zmian w prawie, z poziomu ponad 70% podrabianych palet w kategorii
szeroko rozumianych palet kolejowych w
2007 zeszliśmy do kilkunastu procent w
2013. Czy to sukces? W mojej ocenie nie.
Obecnie przed EPAL-em stoi olbrzymia
odpowiedzialność, już nie tylko za pro-
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ducentów palet ale za cały pool rynkowy.
Obecnie to odpowiedzialność nie tylko za
wprowadzenie palet standardowych ale
również za prawidłowe działania łańcucha
dostaw z użyciem palet EPAL.
Błędy w zarządzaniu poolem otwartym
będą powodowały przechodzenie najwiękPALETY 2014 | KOMENTARZE
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3) „Uszczelnienie” całego łańcucha dostaw z udziałem palety i jej weryfikację
na każdym etapie. Obecnie np. szczególnie w poolu palet „białych” są luki,
dla przykładu , Systemy Obrotu Palet
(tzw. SOP) największych operatorów
logistycznych nie obejmuje weryfikacji
in/out palet przy transporcie produktu.
A czym paleta różni się od produkt?
4) Ryzyko musi być możliwe do wyszacowania. Nikt nie może tracić swojej własności! Szczególnie gdy działa
w dobrej wierze a strata to błąd, brak
dbałości lub subiektywna ocena ludzka
. Dotyczy to tzw. odpisów paletowych
W mojej ocenie system polowy (otwarty lub przy dostawach. Odpisy są z dwóch pozamknięty) który w swoich rozwiązaniach wodów i łatwo zlokalizować „winowajuwzględni niżej wymienione czynniki wy- cę”
a) uszkodzeń i przecież tu wiadomo
gra, i to w kategorii win –win (właściciel pokto uszkodził paletę i ten podmiot powinien
olu <> użytkownik:
1) Wprowadzanie standardów oceny pa- odpowiadać
b) podrabianie palet i tu też sprawa
let ale ukierunkowanych na rotację pajest jednoznaczna, bo to odpowiedzialność
let min poprzez:
a) wyeliminowanie lub ogranicze- karna. Są instytucje które tym powinny się
nie subiektywnej oceny standardu poprzez zająć.
jednoznaczne oznaczenie: znak, logo, ko- 5) Myślę, że firma zarządzająca marką
lor i dlaczego nie RFID a tylko gwóźdź lub poolu powinna gwarantowania właściklamra? Pewnie obecnie koszt byłby po- wy poziom bezpieczeństwa produktu
i ludzi. Wyeliminowania „złych” palet,
równywalny.
b) Wyeliminowanie niepotrzebnych to obrona swojego dobrego imienia i
wymagań naprawczych. Dlaczego obecnie ochrona własnego znaku. Należy dążyć
dla niektórych pooli, gwóźdź budowlany do eliminacji „przyczyny” czyli unieużyty do naprawy palety może ją elimino- możliwić wprowadzanie palet „złych”
na rynek. Obecne praktykowane rozwać?
c) Tam gdzie jest wymagana ocena wiązania z reguły kierowane są tylko na
ludzka, firmy powinny szkolić swoich ludzi użytkownika palet.
w zakresie weryfikacji standardu z naciPolski rynek palet szacowany jest na ok.
skiem na rotację.
2) Jeżeli jest możliwość popełnienia 1,5 mld zł, w mojej ocenie przyszłość na
błędu, powinna być niezależna instytu- wiele jeszcze lat należy do palety drewniacja konsultingowo ekspercka rozstrzy- nej. Klient wybierze dla siebie najlepsze
gająca (w funkcjonalności mediatora) rozwiązanie i niekoniecznie na pozór naj„problem oceny standardu palet”. Stara tańsze. Muszą o tym pamiętać właściciele
zasada mówi że nie można być sędzią pooli paletowych i budować rozwiązania
we własnej sprawie. Dotyczy to zarów- dla supply chain z udziałem ich palet.
no standardu palet (poole otwarte) ale
również poziomu uszkodzeń (poole zamknięte). To również funkcja diagno- Krzysztof Wiak
styki powstawania problemu obniżenia WIAPAL
standardu.
szych klientów (i ich klientów ) do pooli
kolorowych. Dziś CHEP to ok. 20% rynku (ok. 12 mln palet). Na podstawie prowadzonych obecnie projektów obserwuję
również intensyfikację działań LPR i LPP
Logipal , firm ważnych w Portugali, poprzez Francję na krajach Beneluksu kończąc. Pamiętajmy ilu klientów sieciowych
jest generycznie związanych z tym terytorium. Przyrosty pooli kolorowych są cały
czas na poziomie dwucyfrowym, a udział
pooli kolorowych w Europie to 50%, a w
Anglii nawet 90%, wiec pool otwarty musi
bronić obecnej pozycji.
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Poziom recyklingu palet
Od 01.01.2014 roku obowiązuje nowa Ustawa z dnia 13.06.2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) zmieniająca
ramy prawne dotyczące rozliczania opłaty produktowej oraz zasady współpracy z
Organizacją Odzysku. W mojej ocenie opakowania drewniane (w tym palety) przy
tych zmianach zostały potraktowane dość łagodnie. Podstawowy wymóg na 2014
rok, to 16 % poziom recyklingu tej grupy opakowań. Poziom dla recyklingu palet na
kolejne lata będzie podwyższany ale myślę że poziomy będą rozsądnie urealniane.
Wynika to z faktu że sposób postępowania z paletami wykonanymi z drewna ( bez
specyficznej impregnacji) w procesie odzysku może być różnorodny od naprawy
do kompostowania włącznie .
Podstawowe wymaganie przed którymi stoją firmy użytkujące palety i właściciele pooli w tym
EPAL (jako podmiot reprezentujący producentów
palet) to konieczność koncentracji firm w procesie odzysku lub polaryzacja drogi do Organizacji
Odzysku. To ważne, ponieważ Organizacji Odzysku będzie coraz mniej, wzrasta poziom kapitałowy związany z takimi organizacjami. Taka firma
musi mieć strukturę spółki akcyjnej, z kapitałem
2,5 mln zł, a kapitał nie może pochodzić z kredytu.
W moim odczuciu odpowiednia koncentracja
działań, od momentu wyprodukowania palety, do
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jej profesjonalnej naprawy, a później recyklingu
powinna być koordynowana przez jeden podmiot. Tak już się dzieje dla pooli kolorowych.
Nowe przepisy, też uporządkowały tzw. deklarowaną ilość wprowadzanych opakowań. Obecnie, rozliczeniom podlegają opakowania, rzeczywiście wprowadzone w danym roku na rynek .
Ważne to jest, ze względu na sposób wykorzystywania opakowań wielokrotnych(w tym palet). Podmioty wykorzystujące palety drewniane
wymienne, wielokrotnego użytku, w naturalny
sposób mają preferencje związane z rozliczaniem opłaty produktowej. Opłata produktowa dla
PALETY 2014 | KOMENTARZE
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opakowań drewnianych wynosi ok. 0,3 zł za 1 kg
opakowania. Wyliczenia są proste, w przypadku
palety jednorazowej ważącej ok. 15 kg to ok. 5 zł
co w przypadku nieudokumentowanego recyklingu (dokumenty DPO, DPR) oznacza konieczność
odprowadzenia ok. 1 zł. W przypadku kilkudziesięciomilionowego rynku palet to znacząca kwota.
Przed firmami używającymi palety w nowych
przepisach powstaje duża szansa na finansowanie działań szkoleniowych. Aktualizacja ustawy
narzuca, obowiązek finansowania ekologicznych,
publicznych kampanii edukacyjnych. Przedsiębiorcy, wprowadzający na rynek krajowy towary
w opakowaniach, muszą corocznie przeznaczać
na kampanie edukacyjne kwotę w wysokości 2%
wartości netto, wprowadzonych do obrotu, w poprzednim roku opakowań (art. 19pkt 5), lub scedować ten obowiązek na Organizację Odzysku.
W tym przypadku, Organizacja Odzysku przeznacza na ten cel 5% przychodów (art. 31 pkt 1).
To olbrzymia szansa, dla wsparcia użytkowania,
naturalnych opakowań wielokrotnego użycia.
Kolejne elementy, to fakt, że palety wielokrotnego użycia, mają olbrzymi wpływ na środowisko,
w postaci zmniejszania emisji tlenków węgla
związanych z transportem. Taką wartość dodaną
już pokazują w działaniach promocyjnych, niektórzy właściciele pooli paletowych . Na pewno,
do każdego człowieka, przemawiają ekologiczne
porównania typu : 1 m. przestrzenny drewna = 10
palet, a w polskich paletach jest ok. 5 mln m3
drewna, to kilkanaście milionów drzew.
Podsumowując, działania prośrodowiskowe,
proekologiczne, związane z różnymi aspektami,
będą działaniami topowymi w najbliższych latach.
Rozwiązania paletowe, które się w tym „odnajdą”,
wygrają rynkowo. Działania w tym kierunku, to,
myślenie perspektywiczne .

Krzysztof Wiak: Trener – Praktyk. Menedżer/
Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, customer service i eksportem. Menedżer
wyższego szczebla z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Ekspert profesjonalnych
rozwiązań gospodarki paletowej, a tematyką tą
zajmuje się od ponad 10 lat. Współorganizator
oraz prelegent wielu konferencji o tematyce paletowej. Czynnie działał w ECR a przez kilka lat
lub członkiem kapituły ogólnopolskiego programu wyboru produktu innowacyjnego w logistyce
prowadzonego przez Eurologistics. Absolwent
Akademii Techniczno- Rolniczej w Bydgoszczy.
Ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie Logistyczne” w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu oraz studia podyplomowe „Marketing Żywności” w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W
2013 ukończył Szkołę Trenerów Licencjonowanych w zakresie „Konstruktywnego rozwiązywania konfliktów” oraz „Sprzedaży doradczej”.

Myślę, że nacisk na działania proekologiczne,
przyniesie też efekt, w zarządzaniu ekonomicznym pooli paletowych . Dlaczego nie nagradzać
klientów, za zwiększanie ilości rotacji (dbałość o
jakość) palet uzasadniając to ekologicznie, choć
skutek dla dostawcy klienta będzie „win- win” ekonomiczny?
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Z Mateuszem Borutą, Dyrektorem
Zarządzającym ECR Polska, o ryku palet
w Polsce, jego perspektywach i aktywności organizacji ECR w kształtowaniu
właściwych relacji biznesowych, rozmawiał Andrzej Szymkiewicz

fot. ECR Polska

Narzędzia do podejmowania
racjonalnych decyzji
Andrzej Szymkiewicz - Czym się zajmuje
ECR Polska?
Mateusz Boruta – ECR Polska zajmuje
się wspieraniem swoich członków w optymalizacji łańcuchów wartości. Rozwijamy i promujemy dobre praktyki, ustalamy
standardy, tworzymy narzędzia ułatwiające wzrost wydajności procesów. Umożliwiamy i promujemy współpracę partnerów
handlowych, głównie producentów FMCG
oraz sieci handlowych, by wspólnie lepiej,
szybciej, taniej i w zrównoważony sposób
mogli zaspokoić potrzeby konsumentów.
W praktyce, na co dzień, inicjujemy i koordynujemy prace oraz organizujemy spotkania grup roboczych, które pod naszą
„banderą” realizują takie właśnie projekty.
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W ostatnim czasie rozwijamy też działalność szkoleniową w ramach projektu ECR
Academy.
– Rynek palet w Polsce uważa Pan za
ukształtowany, czy będą na nim jeszcze
znaczące ruchy i podziały, czy konflikt pomiędzy EPAL i UIC, otworzył drogę do tworzenia nowych pooli paletowych?
To jest wolny rynek, którym, jak widać, interesują się różne podmioty. Konkurencja
jest zdrowa i wskazana, a ostateczne użytkownicy palet wybierają optymalne kosztowo i pod względem wygody użytkowania
dla nich rozwiązanie. Jakie będą udziały
rynkowe poszczególnych systemów i rozwiązań – czas pokaże.
PALETY 2014 | ZARZĄDZANIE
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– Konflikt pomiędzy organizacją EPAL ne – to używanie palet. ECR Polska doa UIC, wydaje się być zażegnany, czy to starcza wiedzę i narzędzia do podejmotrwałe porozumienie?
wania racjonalnych decyzji, opartych na
faktach i rzetelnych analizach (m.in. koszChyba wszyscy użytkownicy palet mają tów ukrytych), ale decyzja należy do każtaką nadzieję…
dej z firm. W praktyce – stosują one chyba
całe dostępne spektrum rozwiązań w tym
ECR Polska aktywnie uczestniczył w łago- zakresie – od palet niewymiennych, przez
dzeniu skutków tego konfliktu, czy ozna- standardowe EUR i EPAL we własnym zaczał on znaczną destabilizację rynku palet rządzie, po pooling palet – zarówno EUR
czy EPAL, jak i palet dedykowanych, bęw Polsce?
dących własnością operatora poolu i wyróżniających się swoim kolorem.

Nie ma uniwersalnych rozwiązań, bo
specyfika firm jest różna, podobnie – Jakie problemy z obrotem paletowym
jak ich priorytety w zakresie gospo- zgłaszają członkowie ECR Polska? Czy
darki paletowej. Jak zawsze – zaleca- usługa „logistyki palet” jest panaceum na
my rzetelną analizę i solidne podsta- te problemy?
wy podejmowania decyzji.
Na szczęście, w Polsce udało nam się
przejść przez te zawirowania „suchą nogą”.
Były pojedyncze przypadki firm, które preferowały jedno bądź drugie rozwiązanie,
ale generalnie – na polskim rynku w otwartym obiegu standardem są palety EPAL i
EUR.
Państwa aktywność szkoleniowa dotycząca palet, odnosi się tylko do palet drewnianych, czy inne nośniki też są przedmiotem
działań edukacyjnych?
Działalność szkoleniowa jest pochodną
prac związanych z porządkowaniem rynku palet EUR – rozpoczętych przez ECR
jeszcze w 2004r. Znaczna większość zapytań naszych klientów dotyczy właśnie
prawidłowej gospodarki paletowej – i taką
wiedzę im przekazujemy.
- Członkowie ECR Polska, to największe
na rynku firmy handlowe i dystrybucyjne z
tak zwanej branży FMCG, czy wszystkie
korzystają z usługi „logistyki palet”?
To jest indywidualna sprawa każdego z
członków. To, co jest dla wszystkie wspól-

Nie ma uniwersalnych rozwiązań, bo specyfika firm jest różna, podobnie jak ich priorytety w zakresie gospodarki paletowej.
Jak zawsze – zalecamy rzetelną analizę i
solidne podstawy podejmowania decyzji.

– Jaki będzie temat „Forum współpracy”
najważniejszej imprezy w branży FMCG?
W tym roku hasło przewodnie konferencji
brzmi „Supply Chains in Digital World”. Jak
co roku mówić będziemy o wyzwaniach
współczesnego biznesu i rozwiązaniach,
które umożliwiają optymalizację całych
łańcuchów wartości. Program ponownie
podzielony został na część strategiczną,
w której skupimy się na dwóch najważniejszych dla rynku trendach wymienionych w
najnowszym raporcie The Consumer Goods Forum: „Fight for resources” i „Digital
World”. Zaproszeni gości powiedzą więc
dużo o sustainability, o rozwoju e-commerce. W części praktycznej przewidzieliśmy
trzy sesje najlepszych praktyk: Supply
chain efficiency, New Commerce Development oraz Shopper in Digital World. Już
teraz zapraszam i polecam, szykuje się
kolejne doskonałe wydarzenie.
Dziękuję za rozmowę.
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To najlepszy
czas na rozwój
fot. CHEP

- Polska jest największym i najdynamiczniej rozwijającym się rynkiem regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Moim celem jest, aby nowe rynki - kraje bałtyckie rozwijały się równie szybko. Głównym założeniem strategii CHEP jest
budowa lepszego łańcucha dostaw wspólnie z partnerami biznesowymi, klientami i sieciami. Konkurencja motywuje mnie do działania – mówi Kinga Di
Salvo, Dyrektor Generalna CHEP w rozmowie z Andrzejem Szymkiewiczem.
Andrzej Szymkiewicz: Od kilku tygodni
jest Pani na nowym stanowisku w CHEP.
Czy to trudne być kobietą-managerem w
mało kobiecej branży palet i kontenerów?
Kinga Di Salvo - Zaledwie od kilku tygodni
jestem w nowej roli. Jednak z CHEP jestem
związana 6 lat. Przychodząc do firmy, nie
wiedziałam, co mnie czeka. Z jednej strony
palety, gwoździe, deski… są mało kobiece,
ale z drugiej strony okazało się, że CHEP
jest nie tylko bardzo dynamiczną organizacją, ale również interesującą i złożoną korporacją, gdzie nie sposób się nudzić. Ja jestem osobą, która stawia na ciągły rozwój,
nie lubię stać w miejscu. Dlatego cieszy
mnie, że mogę podjąć się nowego wyzwania.
Co to oznacza dla CHEP?
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- Mam bardzo ambitne plany m.in. związane z nowymi rodzajami serwisów. Czas pokaże jak szybko uda się je zrealizować.
Konkurencja powinna się obawiać?
Myślę, że w najbliższym czasie zdecydowanie pójdziemy do przodu.
Czy 2013 rok przyniósł dla firmy jakieś konkretne zmiany?
- Dla nas miniony rok był kolejnym rokiem
dynamicznego wzrostu. System wynajmu
palet (tzw. poolingu) zyskuje coraz więcej
zwolenników. Dowodem na to jest rosnąca
liczba klientów wybierających rozwiązania
CHEP. Obecnie współpracujemy z ponad
600 przedsiębiorstwami, obsługujemy kilka-

PALETY 2014
set lokalizacji. Nasze palety trafiają już do
blisko 7000 punktów.
Czy problemy innych firm, Waszych konkurentów, związane z EPAL pomogły w rozwoju CHEP?
- W 2013 roku odczuliśmy zmiany związane
z kształtem rynku detalicznego i wzrostem
zapotrzebowania na nowe formaty palet.
Trudno mi jest jednak jednoznacznie określić czy problemy innych firm paletowych
mają wpływ na zwiększenie zainteresowania ofertą CHEP. Jestem zdania, że rozwój
CHEP związany jest większą świadomością
użytkowników palet. Pomagamy obniżyć
koszty i uprościć procesy związane z łańcuchem dostaw.
Cofnijmy się zatem do momentu, w którym
zaczęła Pani pracować w firmie. Co się
zmieniło na przestrzeni tych kilku lat?
- Ostatnie 6 lat to dynamiczny okres zmian
zarówno na rynku jak i w samym CHEP.
W 2008 roku w firmie pracowało 12 osób.
Obecnie nasz zespół liczy ponad 70 pracowników i wciąż się powiększa. Na początku posiadaliśmy trzy centra serwisowe i
rzeczywiście byliśmy małą firmą, której rolą
była obsługa przede wszystkim klientów
wysyłających swoje produkty za granicę.
Obecnie te proporcje oraz wielkość portfolio naszych klientów wyglądają zupełnie
inaczej.

łej palety. Przebyliśmy długą drogę od firmy
o 1 proc. udziale w rynku do przedsiębiorstwa, którego rozwiązania są preferowane i
powszechnie znane.
Jaki jest udział CHEP w rynku obecnie?
Czy może Pani oszacować wielkość tego
rynku?
- Szacujemy, że wielkość całego polskiego rynku wynosi ok. 75 milionów palet.
Większość z tego stanowią palety używane przez branżę dóbr szybkozbywalnych
(FMCG). Szacuje się, że branża FMCG wykorzystuje ok. 45 milinów nośników, z czego zdecydowaną większość stanowią palety formatu euro. CHEP zarządza w Polsce
około 15 milionami palet. W zależności do
czego się odnosimy, nasz udział rynkowy
będzie kształtował się na poziomie około 30
proc. jeżeli mówimy o rynku FMCG i około
20 proc. jeśli weźmiemy pod uwagę cały rynek palet.

To znaczy?
- Ostatnie kilka lat to także dynamiczny rozwój sieci handlowych i dyskontów. Stopniowo następowała konsolidacja w handlu tradycyjnym. Myślę, że bardzo mocno wzrosła
też świadomość biznesowa. Coraz więcej
firm jest nastawionych na optymalizację
procesów i kosztów łańcucha dostaw oraz
na ochronę środowiska.
W tym czasie doświadczyliśmy dużo wahań i zawirowań na rynku. Zmiana prawa
własności przemysłowej wprowadziła spory
zamęt i opcje niejednoznacznej oceny bia-

fot. CHEP
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Po kilku latach przerwy wracają do Polski
inni operatorzy działający w tym samym
segmencie co CHEP m.in.: Paki Logistic i
LPR.
- Polski rynek jest bardzo atrakcyjny i chłonny. Dlatego nie dziwię się, że pojawili sie na
nim inni dostawcy usług poolingowych. Potencjalni klienci znają już koncept wynajmu
palet, większość z nich miała styczność z
tą usługą lub zna jej użytkowników. Patrząc
obiektywnie – to doskonały czas na rozwój.
A czy konkurenci stanowią zagrożenie dla
CHEP?
- Obecność alternatywnych dostawców
wnosi nową jakość i motywuje nas do większej kreatywności, nawiązywania strategicznych kontaktów i budowania bliższych
relacji z klientami. Myślę, że tak naprawdę może to nam pomóc jako firmie, która
będąc międzynarodową korporacją, wciąż
udoskonala procedury i zasady współpracy. W chwili obecnej staramy się szukać

fot. CHEP
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alternatywnych rozwiązań dla nas, naszych
klientów i sieci handlowych.
Rozwój sieci handlowych jest bardzo korzystny dla usług wynajmu palet. Czy wielkość nowych sieci ma znaczenie?
- Kształt rynku handlu detalicznego ma
znaczenie o tyle, że wpływa na strukturę
zapotrzebowania na niestandardowe nośniki. Sieci handlu nowoczesnego są bardziej
otwarte na nowe rozwiązania i wykorzystanie tzw. palet wystawowych, które pozwalają skrócić proces dostawy i dostarczenia
produktu na półkę sklepową. To oczywiście
wpływa na naszą działalność i motywuje do
dostosowania naszej oferty do potrzeb rynku.
Jaki najmniejszy wolumen palet w obrocie
ma Państwa klient?
- W CHEP nie mamy ograniczenia jeśli chodzi o wielkość zamówienia. Obsługujemy
zarówno duże korporacje zamawiające po-
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nad milion palet w skali roku, jak i małe firmy, które zlecają nam jednostkowe dostawy
pod eksport produktów do krajów europejskich. Jesteśmy w stanie obsłużyć każdego
klienta.
Czy zaplecze operacyjne CHEP jest wystarczające, aby sprostać rosnącej liczbie
zamówień? Czy macie w planach nowe inwestycje w magazyny?
- Nasza infrastruktura opiera się na sieci
magazynów, do których trafiają puste palety.
Mamy obecnie pięć centrów serwisowych.
Rozpoczęliśmy przygotowania do otwarcia
kolejnych dwóch: jednego w okolicy Łodzi
i Piotrkowa, a drugiego obok Wrocławia. W
firmie pracuje obecnie 50 osób więcej niż 5
lat temu. Współpracujemy z coraz większą
grupą przewoźników, wykorzystujemy również zaplecze transportowe klientów.
Konkurenci z tzw. „białego poolu” zarzucają
Wam niską jakość palet…
- Myślę, że doskonałym papierkiem lakmusowym oceniającym jakość naszej oferty i
obsługi jest coroczne badanie satysfakcji
klientów - ponad 80 proc. uważa nas obecnie za swojego strategicznego lub preferowanego dostawcę. To nobilitująca opinia,
która świadczy o tym, że jesteśmy w stanie
sprostać wyzwaniom.
Jak zorganizowana jest kontrola jakości palet w CHEP?
- Po każdym cyklu palety wracają do naszego centrum serwisowego. Odbieramy je z
sieci handlowych, z hurtowni, od dystrybutorów czy pojedynczych punktów. Każda
paleta podlega ścisłym procesom kontroli.
W razie potrzeby uszkodzone elementy zostają naprawione zgodnie z naszą europejską polityką jakości. Standardy tej polityki
zostały opracowane na podstawie wielu testów. Badamy wytrzymałość, rodzaje farb,
a nawet specyficzny rodzaj gwoździ z literą
„C” na główce.

Czy strategia biznesowa dla Polski jest taka
sama jak dla innych krajów regionu Europy
Środkowo-Wschodniej? Planuje Pani ekspansję nowego rynku?
- Firma CHEP realizuje jedną strategię dla
tej części Europy. Region Europy Centralnej i Wschodniej dla CHEP obejmuje Polskę, Słowację, Czechy, Węgry, Słowenię,
Rumunię, Bułgarię, Serbię, Chorwację,
Grecję i Turcję. Półtora roku temu dołączyły
kraje bałtyckie, a ostatnio również Rosja. W
tych krajach CHEP dopiero buduje pozycję
rynkową. Ale ten obszar ma duży potencjał
i bardzo intensywnie się rozwija. Polska jest
największym rynkiem regionu. Tu CHEP
działa najdłużej, dlatego udało się zdobyć
lepszą pozycję niż w innych krajach. Moim
celem jest, aby kraje bałtyckie rozwijały się
równie szybko. Głównym założeniem naszej strategii jest budowa lepszego łańcucha dostaw wspólnie z partnerami biznesowymi, klientami i sieciami.
Co oznacza „budowa lepszego łańcucha
dostaw”?
- Przez wiele lat edukowaliśmy rynek. Wyjaśnialiśmy czym tak naprawdę zajmuje się
firma CHEP, na czym polega usługa wynajmu palet i jakie daje korzyści. W tej chwili jesteśmy bardzo mocno identyfikowani
z usługą poolingu. Chcemy jednak odejść
od wizerunku tylko i wyłącznie dostawcy
palet. Jesteśmy bowiem w stanie wspierać klientów w integracji całego łańcucha
dostaw, kolaboracji transportowej, skracaniu dystansów czy szukaniu oszczędności.
To co przynosi korzyści naszym klientom i
sieciom, to ilość uczestników w łańcuchu
dostaw. W przypadku naszych palet - im
więcej uczestników, tym niższe koszty dla
wszystkich ogniw.
Czy CHEP wprowadza lub planuje wprowadzić jakieś nowe usługi dla sieci detalicznych?
- Sieciom handlowym, głównie osobom odpowiedzialnym za planowanie przestrzeni
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sklepowej i realizację celów sprzedażowych, proponujemy obecnie rozwiązanie,
które pozwala na optymalizację procesów na tzw. ,,ostatniej mili’’. Chodzi m.in.
o wdrażanie niestandardowych formatów
palet tzw. ćwierć palet i półpalet, których
wykorzystanie pozwala zaoszczędzić dużo
miejsca oraz zredukować ilość i koszt wielu
operacji logistycznych.
Sieciom oferujemy także współpracę w obszarze analizy kosztów ich łańcucha dystrybucji. Często podpowiadamy rozwiązania,
które mogą przynieść dodatkowe korzyści
finansowe.
Skąd wiecie, że Wasi klienci są zadowoleni
z usług? Czy przeprowadzacie jakieś badania wśród sieci handlowych i dostawców?
- CHEP co roku przeprowadza badania satysfakcji klientów. Uczestniczą w nich zarówno sieci, dystrybutorzy jak i producenci.
Z ostatniego badania wynika, że ponad 80
proc. naszych klientów uważa nas za preferowanego dostawcę lub strategicznego
partnera w łańcuchu dostaw. Ponad 60 proc.

jest świadoma tego, że nasze rozwiązanie
przyczyniło się do redukcji ich kosztów. Myślę, że jest to bardzo duże osiągnięcie.
To bardzo dobry wskaźnik. Za co jeszcze
klienci cenią CHEP?
- Na przestrzeni lat zmieniliśmy nieco metodologię badań. Obecnie widzimy, że współpraca z CHEP pozwala naszym klientom nie
tylko redukować koszty w łańcuchu dostaw,
ale dodatkowo zmniejszyć jego negatywny wpływ na środowisko naturalne. Bardzo
wielu klientów podkreślało w badaniu, że
jest to wymierna korzyść w czasach, kiedy
coraz więcej firm ma w swoich założeniach i
celach marketingowych działania związane
ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i
ekologią.
A czy badania pokazały coś, co w nowej roli
powinna Pani zmienić czy dopracować?
- Zawsze wychodzę z założenia, że nigdy
nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. 80 proc. badanych wskazało CHEP
jako preferowanego strategicznego partnera i według mnie wynik ten nie jest wystarczający. To jest jeden z obszarów, nad
którym będziemy bardzo mocno pracować.
Kolejne badanie będzie przeprowadzane
pod koniec kwietnia br., więc jeszcze mamy
chwilę, żeby zobaczyć czy to, co zrobiliśmy
przez ostatni rok przyniosło jakiekolwiek
efekty.
Czy CHEP organizuje dla klientów szkolenia czy spotkania mające na celu edukację
czy budowanie relacji?
- W maju będziemy organizować panel
dyskusyjny z klientami, podczas którego
chcielibyśmy wymieniać doświadczenia.
Natomiast w przyszłym roku bardzo chcielibyśmy zorganizować większe wydarzenie,
związane15-stą rocznicą obecności firmy
CHEP w Polsce.
Dziękuję za rozmowę i życzę pomyślnej
realizacji planów

fot. CHEP
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Palety wystawowe
Rozwój rynku i dużych sieci handlowych, rosnąca ilość dyskontów a także coraz
mniejsza powierzchnia sprzedaży w sklepach małoformatowych, zmuszają firmy
do elastycznej adaptacji rozwiązań w zakresie logistyki produktów. Znajduje to odzwierciedlenie w zwiększonym zapotrzebowaniu na nowe formaty palet – w tym
przede wszystkim półpalety i ćwierćpalety. Sprawdzają się one doskonale jako nośnik transportu i magazynowania oraz ekspozycji towarów na terenie sklepu.
Zadania przed jakimi stoi większość producentów i dystrybutorów, wiążą się z koniecznością przyspieszenia procesów dystrybucji,
zwiększeniem kontroli nad poszczególnymi
ogniwami łańcucha oraz wzrostem skali usług
na rzecz odbiorców. Oznacza to konieczność
zapewnienia odpowiedniego poziomu zapasów przy jednoczesnej optymalizacji zarządzania produktami.
Działy logistyki, sprzedaży i marketingu również oczekują od palet coraz więcej. Zależny
im na przyciąganiu uwagi klientów do produktów wystawianych na palecie, spełnianiu wymogów ekologicznych oraz zwiększaniu funkcjonalności palety. W obszarze paletyzacji
towarów, odpowiedzią na wymogi rynku jest
dziś paleta wystawowa, zaprojektowana tak,

aby zredukować koszty, zwiększając zarazem sprzedaż.
Opakowanie pełni teraz nie tylko rolę logistyczną ale jest również środkiem przekazu.
Co więcej, nowoczesna dystrybucja wymaga standaryzacji systemów, ulepszeń operacyjnych oraz zapewnienia odpowiedniego
poziomu bezpieczeństwa. Tradycyjne palety
(1200mm x 800mm), których używano od
dziesięcioleci do produkcji, przechowywania,
transportu i dystrybucji towarów, ewoluowały
dziś w nowe podgrupy formatów. Dziś to potężne narzędzie nie tylko logistyki, ale także
marketingu i sprzedaży. Półpalety (palety o
wymiarze 600mm x 800mm) i ćwierćpalety
(palety o wymiarze 400mm x 600mm) stają
się podstawą systemów paletyzacji.
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Na rynku pojawia się wiele alternatyw wśród
palet o rozmiarze 800x600. Dostępne modele różnią się zarówno budową jak i nośnością oraz faktyczną wytrzymałością palety w trakcie jej użytkowania. Do niedawna
najpopularniejszym modelem była drewniana paleta DHP, której największą zaletą
była cena - konkurencyjna względem ceny
standardowej palety o rozmiarze euro. Niski koszt tego nośnika był wynikiem zastosowania niskiej jakości komponentów, które
sprawiały, że w praktyce paleta uznawana
za wymienną, stawała się paletą jednorazową. Największym mankamentem „białych”
palet typu DHP są metalowe wsporniki – zbyt cienkie
dla stosowanych na palecie
obciążeń. Wsporniki o grubości 1,5 mm często ulegają
deformacji w trakcie obsługi
wózka widłowego, co wpływa
na bezpieczeństwo ładunku
oraz osób pracujących z towarem na tego typu palecie.
Proces naprawy i recyklingu
uszkodzonej palety DHP jest
złożony, a w wielu przypadkach z uwagi na skalę uszkofot. CHEP
dzeń - niemożliwy do wykonania. Koszt przywrócenia
jej pierwotnego kształtu oraz
właściwości często przewyższa cenę nowej palety.
Doskonałą alternatywną dla białych palet
DHP jest niebieska półpaleta CHEP, która
cieszy się wśród użytkowników coraz większym zainteresowaniem. Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim solidnej konstrukcji. Półpateta CHEP wykonana
jest według wysokich standardów jakościowych z trzech rodzajów materiałów – drewna, stali oraz plastiku. Wsporniki w paletach
CHEP mają grubość 3,5 mm, co gwarantuje
dużą odporność palety na uderzenia wideł
wózka paletowego. Dzięki temu ładunek
znajdujący się na palecie CHEP jest stabilny i zabezpieczony przed zniszczeniem w
trakcie transportu i magazynowania. Cztero wejściowa konstrukcja palety ułatwia jej
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użytkowanie i swobodne przemieszczanie
ładunku. Maksymalna nośność na poziomie
500 kg sprawia, że jest chętnie używana w
łańcuchach dostaw branży napojowej i innych produktów ciężkich.
Gwarancja wysokiej jakości palety umożliwia wykorzystanie jej na liniach automatycznego pakowania, bez obawy o przestój
spowodowany krzywizną palety lub brakiem
elementów konstrukcyjnych.
Palety wystawowe CHEP to również efektywne narzędzia zwiększenia sprzedaży.

Są estetyczne, a ze względu na niewielki
rozmiar, mogą zostać umieszczone w kilku
miejscach w sklepie. Zapewniając sprzedaż
tam, gdzie dotąd nie było to możliwe i nie
zakłócając procesu zakupów. Pozwala to
na maksymalizację obszaru promocji, który
jest zwykle całkowicie zapełniony.
Aż 65 procent kosztów w łańcuchu dostaw
zostaje poniesionych w ostatnim odcinku
dostarczenia produktu zwanym ,,ostatnią
milą’’. Określenie to odnosi się do końcowego etapu logistycznego zanim produkt trafi
do przestrzeni sklepowej.
Dzięki paletom CHEP możliwe jest obniżenie kosztów operacyjnych ,,ostatniej mili’.
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Zastosowanie tego rozwiązania pozwala w
pierwszej kolejności na redukcję kosztów
operacji magazynowych (łatwość w identyfikacji towarów w magazynie i skrócenie
czasu wyłożenia produktu), wpływa również na zwiększenie sprzedaży, ponieważ
produkty obsługiwane przy pomocy palet
wystawowych są lepiej eksponowane. Dodatkowo proces uzupełniania zapasów jest
realizowany szybciej i zwiększa się jego
efektywność. Maleją koszty bezpośrednie,
a zapotrzebowanie na obsługę ręczną ulega redukcji. Zmniejszone zostają również
koszty związane z uszkodzeniami produktów, recyklingu i naprawy uszkodzonych
palet.

zwiększa możliwość wprowadzania modyfikacji na obszarze sklepu. Nie jest to możliwe w przypadku palet o większych formatach
Marta Górska CHEP Polska
Foto: CHEP Polska

Zwykłą praktyką w ramach łańcucha dostaw jest paletyzacja towarów przez dostawcę przy pomocy ćwierćpalet. Po wykonaniu tej operacji, dostawca umieszcza je
na niebieskiej palecie o rozmiarze 1200mm
x 800mm, aby zapewnić efektywność procesu w trakcie transportu towarów do Centrum Dystrybucji. Na miejscu, paleta drewniana ułatwia składowanie i przeładowanie
produktów. Dostawy do sklepów są na ogół
realizowane indywidualnie, aby zapobiec
niepotrzebnemu przewożeniu i przeładunkowi towarów.
Po wykorzystaniu, palety wystawowe CHEP
można łatwo układać w stosy (w przypadku
palet plastikowych – jedna w drugiej), co
pozwala oszczędzić miejsce w magazynie.
Wszystkie te działania logistyczne można
przeprowadzić przy pomocy standardowego sprzętu (wózki widłowe itd.). ten sprzęt
logistyczny umożliwia stosowanie palet w
ramach wtórnych systemów pakowania, co
jest zgodne z filozofią opakowań gotowych
na półkę.
Korzyścią płynącą z wykorzystania palet
wystawowych CHEP jest również wzrost
rozpoznawalności marki, ponieważ produkty na paletach wystawowych są rozmieszczone w strategicznych punktach na terenie sklepu, charakteryzujących się wysoką
ekspozycją a łatwość ich przemieszczania

fot. CHEP
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Kalkulator paletowy
W 2007 roku firma DGL Polska działając na zlecenie firmy CHEP Polska, przeprowadziła badania rynku paletowego w Polsce, chcąc sprawdzić, jakie elementy procesu
zarządzania paletami, mają podstawowe znaczenie w optymalizacji kosztów. Badanie przeprowadzono na próbie 80 firm, wśród osób zarządzających łańcuchem dostaw, działających na polskim rynku. Wnioski jakie zostały sformułowane na podstawie tego badania, według opinii wielu znawców rynku paletowego w Polsce, są
aktualne do dzisiaj.
Pomimo upływu czasu i istotnych zmian w otoczeniu biznesowym, w kwestii kalkulacji kosztów gospodarki paletami, sytuacja na rynku
palet nie uległa znaczącym jakościowo zmianom. Paradoksalnie można by rzec, chociaż
rynek palet w Polsce jest rynkiem ceny, to brakuje dobrego podejścia do kluczowych, w sensie zarządzania łańcuchami dostaw, zagadnień
kosztów paletowych.
W zaprezentowanych na konferencji prasowej
1 października 2008 roku materiałach prasowych czytamy że: „Przedsiębiorstwa nie mają
rozeznania w przepływach oraz wolumenach
palet, które znajdują się w obrocie, nie obliczają również całkowitych kosztów związanych z
zarządzaniem paletami. Niewiele firm ma w
swojej strukturze komórkę odpowiedzialną za
całościowe zarządzanie paletami oraz związane z nimi procesy. Obecny system zarządzania
paletami powoduje powstawanie licznych procedur, procesów oraz kwestii spornych, generując przy tym dodatkowe koszty.
Wspólnym mianownikiem okazują się we
wszystkich przypadkach konsekwencje kosztowe. W obrocie palet, struktura kosztów jest
dość złożona i powinna uwzględniać wiele
czynników: bilans pomiędzy kosztami i zakupu i wpływami ze sprzedaży (69% całkowitego
kosztu zarządzania paletami), koszty transportu i składowania, koszty związane z kontrolą
obrotu i samą jakością palet (17%), a także
koszty administracyjne i związane z zamrożonym kapitałem. Przeciętny koszt na paletę w
wysokości 9,02 PLN stanowi jedynie 69% fak-
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tycznego kosztu całkowitego, co oznacza, że
większość organizacji nie bierze pod uwagę
nawet do 31% faktycznego kosztu.
Każde przedsiębiorstwo wykorzystujące palety
musi kalkulować, uwzględniać w budżecie oraz
śledzić koszty systemu wymiany palet jako jednego z ważniejszych elementów całkowitych
kosztów logistycznych.
Rekomendacje, jakie wynikają z badania dla
wszystkich uczestników obrotu paletami: po-

prawić zarządzanie obrotem palet poprzez
optymalizację kosztów w ramach utraconych
aktywów; planować i kontrolować wszystkie
koszty związane z paletami; stworzyć komórkę odpowiedzialną za dbanie o palety; współpracować z klientami i dostawcami w celu jak
największej efektywności w zarządzaniu paletami.”
Optymalizacja kosztów, jest kluczowym elementem zarządzania łańcuchem dostaw, a
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przy tym właściwe zarzadzanie paletami, sprawia, że ta optymalizacja nabiera pożądanego
wymiaru. O tym jak ważny to element w prawidłowej gospodarce paletowej, nie trzeba przypominać, zapewne wiele firm posiada arkusze
kalkulacyjne, którymi się posługuje na własne
potrzeby, tylko czy w tych arkuszach, uwzględnione są wszystkie koszy. Przypomniane wnioski z badania, przeprowadzonego wiele lat
temu nic nie straciły na swej ostrości, gospodarka paletami, nadal jest słabym ogniwem
łańcucha dostaw.
Firmy nie radzą sobie z prawidłowym wyliczeniem kosztów obsługi paletowej, dlatego na
stronach ECR Polska powstało proste i skuteczne narzędzie do obliczania kosztów użytkowania palet typu EUR. Ta aplikacja powstała
w ramach wewnętrznej współpracy z Forum
Podażowym (d. Forum Dyrektorów Logisty- użytkownika. Jednocześnie identyfikuje obszaki i Łańcuchów Dostaw) ECR Polska. Ten nie ry, w których można poczynić oszczędności
skomplikowany arkusz oblicza łączne rzeczy- - przy współpracy z CHEP. Analizując dane w
wiste (w tym także ukryte) koszty użytkowania oparciu o model Analizy Cyklu Żywotności cerpalet w określonym systemie. Pozyskana dzię- tyfikowany przez ISO, aplikacja demonstruje
ki temu arkuszowi wiedza pomaga podjąć de- również porównanie korzystnych dla środowiska rozwiązań CHEP (zmniejszona emisja
cyzje w zakresie zarządzania obiegiem palet.
dwutlenku węgla, mniejsze zużycie drewna
Link do aplikacji „ARKUSZ PALETOWY” http:// czy też mniejsza ilość śmieci wywożonych na
wysypiska) przez zastosowanie białych palet.”
ecr-all.org/poland/palety/arkusz-paletowy/
- informuje pomysłodawca aplikacji.
Nie tylko ECR Polska oferuje pomoc przy obliczaniu kosztów paletowych, czołowy dostawca Na stronie firmy CHEP dostępne jest narzędzie
usług wynajmu palet i kontenerów na świecie, ,,Power of Pooling’’
firma CHEP uruchomiła innowacyjne narzędzie http://www.powerofpooling.com/power_of_popod nazwą „Power of Pooling”. Dzięki niemu oling.html
można w szybki i prosty sposób obliczyć potencjalne koszty usługi wynajmu, a także wiele Kalkulator paletowy, to nieodzowne narzędzie
przy planowaniu i ustalaniu kosztów obsługi
innych istotnych danych.
łańcuchów logistycznych, gdzie wykorzysty„Narzędzie ,,Power of Pooling’’ to innowacyjny wane są palety, ale nie tylko, gdyż może mieć
kalkulator, który pozwala obecnym i przyszłym zastosowanie również dla innych opakowań
klientom przy pomocy jednego przycisku prze- transportowych. Przy coraz większym nacisku
liczyć koszty wynikające z użytkowania białych na ochronę środowiska naturalnego oraz więkpalet oraz odkryć potencjalne oszczędności i szej świadomości tej ochrony, takie narzędzia
korzyści tego rozwiązania.” – czytamy w prze- mogą pomóc zarządzającym, w efektywnym
wykorzystaniu zasobów i optymalnym kształsłanej informacji.
„Aplikacja stosuje serię algorytmów i danych towaniu kosztów.
charakterystycznych dla danego kraju, w celu
obliczenia bieżących, rocznych wydatków Red.
związanych z użytkowaniem palet dla danego Foto: CHEP / ECR Polska
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