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Nowa jakość na rynku palet

Miniony rok był bardzo stre-
sujący dla wielu producentów 
palet drewnianych, wypowie-
dzenie umowy Stowarzyszenia 
EPAL z UIC, o wymienialności 
palet w „białym poolu”, skut-
kowało wieloma perturbacjami 
na rynku palet drewnianych. 
Producenci palet ze znakami 
UIC mieli powody do niepo-
koju, gdyż pojawiła się realna 
groźba wyrugowania z rynku 
tych palet. Środowisko produ-
centów palet EUR, nie dało za 
wygraną i powołało Związek 
Producentów Europalet UIC, 
skupiający firmy posiadające 
licencję UIC, są tam produ-
cenci i naprawiający europalety 
EUR. Wkrótce będzie pierwsza 
rocznica rejestracji Związku 
Producentów Europalet UIC, 
który notuje pierwsze sukcesy 
działalności na rynku, przeja-
wiającej się dbałością o jakość 
produkowanych palet, a także 
walkę z fałszerzami. Więcej 
informacji w obszernej roz-
mowie z Andrzejem Bijakiem, 
prezesem Związku Producen-
tów Europalet UIC, wewnątrz 
publikacji.

Sytuacja na rynku palet drew-
nianych uspokoiła się, gospo-
darka rośnie w szybkim tempie 
i potrzebuje coraz więcej nośni-

ków transportowych. Produ-
cenci palet mają pełne portfele 
zamówień i nie mogą narzekać, 
znaleźli się w zgoła odmien-
nej sytuacji niż w poprzednich 
latach z trudem realizując 
zamówienia. 

Rozwój technologiczny pro-
cesów produkcyjnych, coraz 
większa automatyzacja tych 
procesów sprawia, że zwięk-
sza się w rynku udział palet 
plastikowych. Uznawane za 
bardzo drogie nośniki trans-
portowe używane były dotąd 
w obszarach tylko dla nich 
zarezerwowanych. Poprawa 
sposobów zarządzania i kon-
troli obiegu palet w łańcuchach 
logistycznych, zmienia nasta-
wienie niektórych użytkowni-
ków palet plastikowych, którzy 
skłonni są ich używać. Koszty 
zakupu rozłożone w czasie 
użytkowania tych palet, nie są 
już tak drastycznie różne od 
palet drewnianych. Piszemy 
o tym na łamach niniejszej 
publikacji, pokazując wiele 
zalet jakie posiadają palety 
plastikowe. 

W publikacji Palety 2018 poru-
szamy wiele z tematów, które 
zdominowały rynek w ubie-
głym roku, ale piszemy też 

o nowych jakościowo wyda-
rzeniach, jakim jest niewąt-
pliwie pojawienie się na rynku 
nowej palety NDHP z polskim 
patentem, która ma szansę 
odegrać znaczącą na rynku 
rolę.
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JAKĄ PALETĘ 
Z TWORZYWA 

WYBRAĆ?
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Do niedawna w Polsce paleta drew-
niana była standardem, którego nikt 
nie chciał zmieniać. Dziś plastikowe 
palety są coraz częściej stosowane np. 
w przemyśle spożywczym, w strefach 
czystych, czy w farmacji. Palety z two-
rzywa są popularne w magazynach 
automatycznych i centrach dystrybu-
cyjnych, gdzie nie można sobie pozwo-
lić na przestoje linii transportowych, 
na skutek defektu palety. Doceniana 
jest ich trwałość, łatwość czyszczenia 
i dezynfekcji oraz niemal nieograni-
czoną możliwość wykorzystania. Rynek 
palet z tworzywa dynamicznie się roz-
wija, dlatego warto przyjrzeć się jego 
ofercie, tak aby jak najlepiej dopasować 
produkt do swoich potrzeb.



 7 »»»»»PALETY 2018 ARTYKUŁ SPONSOROWANY

SZEROKA OFERTA PALET

Oferta palet plastikowych jest dziś bardzo 
szeroka, zarówno pod względem wymiarów 
(Euro 1200 × 800 mm, ISO 1200 × 1000 mm 
oraz półpalety 800 × 600 mm), jak też koloru, 
który można już w przypadku większych wolu-
menów dopasować do barw firmowych czy 
innych potrzeb klienta. W ofercie producen-
tów są rozwiązania przewidziane zarówno do 
przemysłowego wykorzystania, jak również 
różne wersje palet higienicznych oraz palety H1, 
z których chętnie korzysta branża spożywcza. 
Palety dostępne są na 3 płozach lub 9 stopach, 
a także w wielu wersjach górnej powierzchni 
zapewniającej zabezpieczenie przed ześlizgnię-
ciem się transportowanego lub składowanego 
materiału. Dzięki wzmocnieniu w metalowe 
profile (opcja dwóch, trzech lub pięciu profili) 
palety mogą być wykorzystywane pod bar-
dzo duże obciążenia oraz do regałów wyso-
kiego składowania. Mogą być one dodatkowo 
wyposażone w okładzinę antypoślizgową oraz 
oznakowane logiem klienta lub dowolnym sys-
temem identyfikacji. 

Dzięki informatyzacji, nowoczesnym syste-
mom magazynowym i nowym technologiom 
pojawiła się możliwość dokładnego monito-
rowania obiegu palet. Producenci są w stanie 
już na etapie produkcji umieścić wewnątrz 
palety znacznik elektroniczny do kontroli ich 
przepływu. Dzięki temu są one dalej w 100% 
higieniczne, a ich transport bezpieczny i w pełni 
monitorowany. 

WAŻNE PRZEZNACZENIE

Aby jak najlepiej dopasować palety, należy znać 
ich przeznaczenie. Palety mogą być wyko-
rzystywane do magazynowania, na regałach 
wysokiego składowania lub do transportu. 
Dla branży spożywczej szczególnie zalecane 
są palety higieniczne o całkowicie zamkniętej 
powierzchni, bez zewnętrznego ożebrowania 

z dopuszczeniem do bezpośredniego kontaktu 
z żywnością. Są łatwe w utrzymaniu czysto-
ści i eliminowaniu drobnoustrojów i bakterii. 
Bez przeszkód można je myć i dezynfekować, 
a przez to skutecznie eliminować ryzyko poja-
wienia się pleśni. Do strefy czystej, o dużym 
reżimie sanitarnym, najbardziej odpowiednie 
są palety higieniczne o gładkiej powierzchni, 
w kolorze białym. 

Kolejnym rozwiązaniem jest paleta H1 
o wymiarach Euro (1200 × 800 × 150 mm) 
dedykowana branży przetwórstwa spożyw-
czego. Posiada certyfikat GS1 uprawniający 
do wykorzystania do składowania produk-
tów żywnościowych, takich jak mięso czy 
warzywa. Wykonana z wysokiej jakości poli-
etylenu HDPE, odpornego na temperatury 
w zakresie od – 40°C do +70°C. Dolna cześć 
płóz ma konstrukcję zamkniętą, dzięki czemu 
idealnie sprawdza się w warunkach o spe-
cjalnych wymaganiach sanitarnych. Dodat-
kowo, zastosowane na powierzchni palety 
perforacje umożliwiają cyrkulację powietrza 
podczas procesu chłodzenia produktów żywno-
ściowych. Krawędź antypoślizgowa zapewnia 
stabilne ustawienie i bezpieczne przenoszenie 
w ramach dynamicznych czynności roboczych. 
H1 jest kompatybilna z półpaletą H2 i wszyst-
kimi znormalizowanymi formatami pojemników 
w przemyśle spożywczym.

Na regały wysokiego składowania natomiast, 
zalecane jest zastosowanie palety wzmoc-
nionej, dzięki której osiągnie ona nośność co 
najmniej 1 tony i będzie bardziej stabilna.

Istnieją również rozwiązania uniwersalne, 
wśród których dobrym przykładem jest paleta 
UPAL-I produkcji Georg Utz, w bardzo atrak-
cyjnej cenie. Jest to lekka paleta dystrybu-
cyjna, występująca w dwóch wymiarach (Euro 
1200 × 800 mm lub ISO 1200 × 1000), prze-
znaczona do obciążeń statycznych do 6000 kg, 
którą w każdej chwili, jeśli pojawi taka potrzeba, 
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można uzbroić w metalowe profile i wyko-
rzystać do regałów wysokiego składowania. 
Paleta została skonstruowana w taki spo-
sób, że przesuwa się całkowicie bezgłośnie 
na pasach taśmociągu albo w prowadnicach 
przenośnika. Konstrukcja palety zapewnia długi 
cykl życia – nie ściera się, a przenośniki nie 
wymagają częstego czyszczenia. Występuje 
w dwóch opcjach – z powierzchnią gładką lub 
ze specjalnym rantem. Opcjonalnie istnieje 
również możliwość zastosowania korków anty-
poślizgowych na górnej lub/i dolnej powierzchni 
palety (opcja). Producenci palet, oprócz standar-
dowych rozwiązań realizują też zlecenia pod 
specjalne potrzeby swoich klientów, co miano-
wicie oznacza, możliwość skonstruowania spe-
cjalnych mieszanek surowca, które sprawdzą 
się np. w bardzo trudnych warunkach i niskiej 
temperaturze. 

STEREOTYP WYSOKIEJ CENY

W pierwszej chwili zakup plastikowych pro-
duktów stereotypowo kojarzy się z wyższą 
ceną i co za tym idzie – bardziej kosztowną 
inwestycją. Warto jednak wiedzieć, że żywot-

ność palety plastikowej to minimum 10 lat, 
podczas gdy drewnianej odpowiedniczki rzadko 
osiąga bez napraw jeden rok. Testy użytkowa-
nia palet pokazują, że ze względu na potrzebę 
częstych napraw, koszt użytkowania palety 
drewnianej już po pierwszym roku zrównuje 
się z ceną zakupu palety z tworzywa sztucz-
nego. Korzystając z plastikowych odpowied-
ników zyskujemy produkt posiadający stałą 
tarę, który będzie bardziej higieniczny w użyciu, 
a w codziennej eksploatacji przysporzy mniej 
problemów.

O paletach czytaj też na: 
https://www.utzgroup.com/pl/produkty/
palety-plastikowe/

MARTA GOŚCINIAK
GEORG UTZ SP. Z O.O.
NOWOWIEJSKA 34
55–080 KĄTY WROCŁAWSKIE
UTZGROUP.COM

Oferta palet plastikowych 
jest dziś bardzo szeroka, 
zarówno pod względem 
wymiarów, jak też 
koloru, który można już 
w przypadku większych 
wolumenów dopasować do 
barw firmowych czy innych 
potrzeb klienta.

https://www.utzgroup.com/pl/produkty/palety-plastikowe/
https://www.utzgroup.com/pl/produkty/palety-plastikowe/
http://www.utzgroup.com


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 w Polsce pod adresem:
http://www.uic-eur.pl/licencje.html

Związek Producentów Europalet UIC
42-512 Preczów

ul. Polna 6A
www.uic-eur.pl

biuro@zpeuic.pl

W sprawie licencji prosimy o kontakt:
SGS Polska Sp. z o.o.

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

www.pl.sgs.com

http://www.uic-eur.pl/licencje.html
http://www.uic-eur.pl%0D
mailto:biuro%40zpeuic.pl%0D
mailto:adam.paciorek@sgs.com
www.pl.sgs.com
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Logistyka jest jedną z tych branży, która nie mogłyby funkcjonować efektywnie 
bez wspomagania informatycznego. Rozwiązania z dziedziny nowych technologii, 
wspierające zarządzanie w łańcuchu dostaw, są niezbędnym elementem nowocze-
snego przedsiębiorstwa. Wychodząc naprzeciw tej sytuacji CHEP zaprojektował 
i wdrożył mobilny system, dzięki któremu klienci mogą kontrolować wszystkie 
procesy związane z obiegiem palet w ich łańcuchu dostaw. Uzupełnieniem tej 
oferty jest nowy rodzaj faktury, którą otrzymują partnerzy biznesowi firmy. Inte-
raktywna faktura pozwala w prostszy i wygodniejszy sposób śledzić rozliczenia 
czy analizować ruchy na koncie.

CYFROWE 
NARZĘDZIE CHEP

Mobilna platforma myCHEP™

CHEP

Logistyka jest jedną z tych branży, która 
nie mogłyby funkcjonować efektywnie bez 
wspomagania informatycznego. Rozwiązania 
z dziedziny nowych technologii, wspierające 
zarządzanie w łańcuchu dostaw, są niezbęd-
nym elementem nowoczesnego przedsiębior-
stwa. Wychodząc naprzeciw tej sytuacji CHEP 
zaprojektował i wdrożył mobilny system, dzięki 
któremu klienci mogą kontrolować wszystkie 
procesy związane 

z obiegiem palet w ich łańcuchu dostaw. Uzu-
pełnieniem tej oferty jest nowy rodzaj faktury, 

którą otrzymują partnerzy biznesowi firmy. 
Interaktywna faktura pozwala w prostszy 
i wygodniejszy sposób śledzić rozliczenia czy 
analizować ruchy na koncie.

Podstawowe narzędzie do składania zamó-
wień, ale również do kontroli obiegu palet 
w łańcuchu dostaw, stanowi mobilna platforma 
myCHEP™. To intuicyjny portal, którego obsługa 
jest tak łatwa, że użytkownicy są w stanie swo-
bodnie zarządzać nią po zaledwie kilkuminuto-
wym szkoleniu telefonicznym, bądź spotkaniu 
z opiekunem klienta. myCHEP™ dostępne jest 



Kinga Di Salvo • Fot. CHEP
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za pomocą przeglądarki internetowej oraz urzą-
dzeń mobilnych, takich jak tablet czy smartfon. 

– To ogromne ułatwienie, bo wystarczy kilka klik-
nięć, aby zamówić nowe nośniki, poinformować 
CHEP o wysyłce czy sprawdzić salda i płatno-
ści. Dla wygody i komfortu klientów myCHEP™ 
jest dostępny przez 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu – zawsze wtedy, kiedy jest potrzebny. 
System ten wprowadzany jest od początku 2017 
roku i stanowi odpowiedź na wymagania nowo-
czesnego rynku. W ciągu zaledwie jednego mie-
siąca – lutego – europejscy klienci zrealizowali 
ponad milion transferów za pośrednictwem 
myCHEP™ – mówi Kinga Di Salvo, Country 
General Manager CHEP Polska i kraje bałtyckie. 

Portal myCHEP™ jest wdrażany etapami, tak 
aby klienci mieli czas na zebranie i przekazanie 
uwag i sugestii. Obsługa narzędzia jest bardzo 
prosta i umożliwia użytkownikom zarządza-

niem kontem z dowolnego miejsca, przez 24 
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Obecnie nie-
mal 20 000 klientów CHEP w Europie korzysta 
z portalu myCHEP™, a zakończenie konwersji 
pozostałych europejskich klientów przewiduje 
się na połowę 2018 roku. W najbliższych mie-
siącach zostaną udostępnione nowe funkcje 
dla partnerów biznesowych CHEP, np. okno 
dialogowe dla partnerów w łańcuchu dostaw, 
a także nowe opcje samoobsługi, które powięk-
szą listę zalet tego cyfrowego rozwiązania.

– Klienci są zachwyceni łatwością obsługi 
nowego narzędzia – wymaga ono bardzo 
krótkiego szkolenia lub wręcz można rozpo-
cząć użytkowanie bez szkolenia. Portal działa 
nie tylko na komputerach, ale także na urzą-
dzeniach mobilnych i tabletach, co umożliwia 
zdalne administrowanie w trasie. Według klien-
tów z Europy myCHEP™ jest preferowanym 
narzędziem w zakresie komunikacji i interak-
cji z firmą CHEP – mówi Marianne Richeux, 
menedżer ds, usług cyfrowych CHEP. – CHEP 
będzie nadal ściśle współpracować z klientami 
podczas opracowywania innowacyjnych, gene-
rujących wartość dodaną rozwiązań moder-
nizujących łańcuch dostaw. Naszym celem 
jest także udostępnianie zaawansowanych, 
niezawodnych aplikacji i narzędzi cyfrowych, 
takich jak myCHEP™, które zapewnią sprawną 
i efektywną obsługę – dodaje.

CHEP jako światowy lider poolingu zrównoważo-
nych palet i kontenerów, obsługujący m.in. branże 
artykułów konsumpcyjnych i świeżych, sklepy 
detaliczne, producentów napojów oraz branżę 
samochodową, firma CHEP angażuje się na rzecz 
promowania wydajności i zrównoważonego 
profilu lokalnych i globalnych łańcuchów dostaw. 
Firma CHEP długoterminowo inwestuje, tak aby 
nieustannie usprawniać metody komunikacji 
z klientami. Dzięki temu przepływy w łańcuchach 
dostaw są bezbłędnie realizowane, a cyfrowe 
rozwiązania są rozwijane z myślą o obecnych 
i przyszłych potrzebach użytkowników.

Wystarczy kilka kliknięć, 
aby zamówić nowe nośniki, 
poinformować CHEP 
o wysyłce czy sprawdzić 
salda i płatności – mówi 
Kinga Di Salvo, Country 
General Manager CHEP 
Polska i kraje bałtyckie.
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Istotą logistyki – jest integracja przepływów. Takie same zadanie stoi przed pod-
stawowym nośnikiem czyli paletą i poolami paletowymi które są integratorami 
przepływów. Rozwiązania na który zdecyduje się Klient są uwarunkowane prawi-
dłowością przepływów: 
• materiałów 
• finansów związanych z przepływem materiałowym 
• przepływem informacji związanej z efektywnością logistyczną 
Tylko spójna analiza w/w przepływów przynosi wymierne korzyści procesowe.

PALETY I POOLE 
W LOGISTYCE 
– czy wybór jest prosty 

i oczywisty?

Krzysztof Wiak 

Palety to tylko narzędzie dla LOGISTYKI rozu-
mianej jako procesu zarządzania przepływami. 
Dobór nośników musi to wspomagać nie dezor-
ganizować proces. Najważniejsza jest potrzeba 
Klienta i potrzeba organizacji i na jej podstawie 
należy wybrać możliwe drogi wyboru.

Na rynku mamy w zasadzie dwie możliwości 
albo paleta standardowa (standardy pooli) albo 
dopasowana indywidualnie do potrzeb Klienta.

1. Paleta standardowa – ma powtarzalny 
standard konstrukcyjny i wymiarowy. Palety 
standardowe mogą być:
a) Licencyjnie często jest to tzw. pool 

otwarty do którego wprowadzone są 
licencjonowane a wymiana odbywa się 
wg zasady „ paleta taka sama ale nie ta 

sama” czyli cała rodzina palet „białych” 
(obecnie w podziale na EPAL i UIC). 

b) Paleta standardowa może być udostęp-
niana przez Dostawcę (on jest właścicie-
lem palety. Palety mają takie same cechy 
jak te z poolu otwartego ale są indywidu-
alnie dla Właściciela oznaczane. W tej gru-
pie mieszczą palety z pooli „kolorowych” 
CHEP, LPR, IPPLogipal ale są realizowane 
również projekty wymiany w oparciu 
o EPAL no PAKI. Dla właściciela tych pooli 
wypożyczanie takich palet to core busi-
ness. Zasada jest taka że właściciel poolu 
dostarcza i odbiera palety. Dostawa np. 
do Producenta a odbiór od Klienta produ-
centa wg zasady „oddaj paletę z moimi 
oznaczeniami”. Każda rotacja związana 
jest z określonym kosztem. 
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c) Palety standardowe to również poole 
Dostawcy/Producenta np. palety KWO 
firmy Knauf czy firmy H+H ale również 
w obrocie wewnętrznym sieci han-
dlowych np. Carrefour. Palety te pod 
towarem są udostępniane Odbiorcom/
Klientom i w różnej formie podlegają 
opłacie kaucyjnej. Tu celem prowadze-
nia pooli jest bezpieczeństwo produktu, 
efektywność i optymalizacja kosztów. 

2. Palety niestandardowe to z reguły palety 
jednorazowe. Ich podstawową cechą jest 
brak standaryzacji (przebadania) wytrzy-
małości palety co ogranicza np. możliwości 
składowania w magazynach wysokiego 
składu. Palety niestandardowe podzielić 
można na:

a) Palety jednorazowe o typowym standar-
dzie wymiarowym ale które ze względu 
na potrzebę niższej nośności można je 
„odchudzić” a tym samym obniżyć cenę,

b) Palety jednorazowe specjalistyczne któ-
rych wymiary konstrukcja są indywidual-
nie dopasowywane pod potrzeby Klienta 
(towaru).

DYLEMATY PALETOWE – NA KOŃCU SĄ 
JEDNAK KOSZTY

Organizacja a przy decyzji o rozwiązaniu paleto-
wym powinna uwzględnić zagadnienia: 

 » Koszty – zarówno w pojęciu kapitału, inwe-
stycji, kosztów zapasu palet ale również 
ryzyka biznesowego 

 » Bezpieczeństwo pracowników oraz towa-
rów w procesie 

 » Proces ochrony środowiska (recykling), inno-
wacji, rozwoju 

Najprostsza sytuację mamy w przypadku palet 
jednorazowych i powierzonych. To rozwiązania 
narzucane przez naszego Dostawcę lub naszą 
analizę kosztów. 

Szczególnie przypadku palet cały czas powinna 
nam przyświecać analiza korelacji cena jakość. 
Paleta z desek o grubości 18–19 mm nigdy nie 
będzie mocniejsza niż paleta z desek 22 mm 
bez względu jakie oznaczenie będzie nosiła. 
Klocek o wymiarach 78 × 145 × 100 z pra-
widłowo ułożonymi słojami lub prawidłowo 
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sprasowany zawsze będzie mocniejszy niż 
„odchudzony” o „kilka” milimetrów. 

Koszty obrocie paletowym wynikają z gałęzi 
wydatków:

a) Koszt zakupu i finansowania 
b) Koszty poniesione na jeden cykl wymiany 
c) Ryzyko utraty palet ( a tym samym 

kapitału) 

Z założenia pool otwarty powinien być tańszy 
ponieważ istnieje unifikacja rozwiązań oraz 
koszty inwestycyjne rozkładają się na wiele 
podmiotów. 

Ważne aby każdy użytkownik palet stworzył 
algorytm powstawania kosztów obrotu pale-
towego. Tworząc taki algorytm i używając palet 
z poolu otwartego firma pod produktem wysyła 
swoją własność i musi się zastanawiać (esty-
mować, szacować) jakie koszty poniesie do 
czasu jej utylizacji, czyli koszty: 

 » zakupu palet dla poolu
 » zwrotów od klienta, 
 » napraw,
 » przechowania, 
 » administracji,
 » amortyzacji,
 » kapitału i jego kosztów pozyskania 
 » zarządzanie zakupem

W przypadku EPAL istnieje poważne ryzyko 
odpowiedzialności pozakupowej. Jeżeli ktoś 
zakwestionuje jakość czy legalność naszych 
nowo kupionych palet pod towarem to formalnie 
tylko nasza odpowiedzialność. Nie ma regresu na 
producenta palet mimo jego sygnatury licencyjnej. 

Nowe palety bezwzględnie powinniśmy kupo-
wać (i wprowadzać do poolu jeżeli są takie 
wymogi naszego Klienta. Podstawowe uwa-
runkowania to:

a) wymóg formalny wilgotności np. właściwo-
ściowości higroskopijne produktu. Dla palet 
używanych fikcją jest utrzymanie wilgotno-
ści drewna na poziomie 22%. 

b) standardy produkcji np. farmacja gdzie ze 
względu na czystość procesową standar-
dem będzie zakup nowych palet.

c) wymóg IPPC (obróbka cieplna odkażająca) 
bezwzględnie wymagane w eksporcie poza 
UE) Poza nową paletą właściwości IPPC są 
praktycznie żądne. 

Czy istnieją wątpliwości jakie palety ma ode-
brać właściciel poolu kolorowego? W poolach 
kolorowych obowiązuje prosta zasada ozna- 
czania: 

a) Palety są w całości lub częściowo poma-
lowane na określony kolor, CHEP to palety 
niebieskie, LPR – czerwone a IPP Logipal 
– brązowy, 

b) Dodatkowo wg szablonu malowany jest 
znak marki, 

c) Dodatkowo pojawia się znak fumigacji.

W koszt rotacji jest uwzględniony poziom 
uszkodzeń plus dodatkowo zagubienie palety. 

Dla poolu paletowego otwartego sam proces 
oznaczania już jest bardziej skomplikowany. 
Obowiązujące standardy to w przypadku palet 
EUR (obecnie EPAL i UIC) identyfikacja i weryfi-
kacja opiera się o:
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a) Wypalanie na klockach znaków brendowych 
( EPAL, UIC) 

b) Wypalenie numeru licencji producenta z daty 
produkcji 

c) Wypalenie znalu IPPC – jest to już stan- 
dardem 

d) W przypadku palet nowych wbicie tzw. 
plomby czyli oznaczenia (pasek metalowy) 
sposobu kontroli jakości produkcyjnej 

e) W przypadku naprawy palety wbicie w klo-
cek środkowy tzw. gwoździa naprawczego 

Identyfikacja EPAL jest podstawą weryfika-
cji. Każdy potencjalny odbiorca palety może 
zakwestionować ich jakość uzasadniając że są 
one doskonale podrobione. Nie ma elementu 
który by ten element wykluczył. Fakt że jest 
określony (wypalony) znak EPAL oraz licencji 
nie powoduje regresu na producenta i właści-
ciela poolu. Może się „zdarzyć” z stosy palet 
nowych tak nowych że kapią żywicą pojawiają 
się w skupach palet. Posiadają tylko „trochę” 

cieńsze elementy czy więcej oflisów czy oblin. 
Szkoda że EPAL nie zakończył projektu chipo-
wania palet byłby to duch nowoczesności dla 
poolu otwartego. Byłaby też możliwość spraw-
dzenia historii palety. Osobiście uważam że 
możliwość weryfikacji historii (legalności) palety 
na podstawie jej identyfikacji elektronicznej 
byłaby olbrzymią wartością dodaną szczególnie 
dla palet EPAL gdzie mówimy o palecie „takiej 
samej ale nie tej samej”.

Ryzyko w przypadku pooli paletowych ograni-
cza się do aspektu utraty kapitału ponieważ:

a) W przypadku poolu otwartego to ryzyko 
braku zwrotu palet w ogóle lub zwrotu palet 
o znacznie gorszej jakości. Wiążę się z róż-
nica oceny dostawcy i odbiorcy poprzez brak 
jednoznacznych narzędzi uniemożliwiają-
cych subiektywną ocenę

b) W przypadku pooli zamkniętych czy dedy-
kowanych, oznaczenie właściciela poolu 

R E K L A M A

http://www.serwispalet.pl


16 POOLE PALETOWEPALETY 2018

eliminuje ocenę subiektywną. Podstawowe 
straty które mogą być wygenerowane to 
nadmierne zużycie lub zagubienie palety. 
Wtedy ma do czynienia z dodatkowymi 
opłatami lub brakiem możliwości odzyska-
nia kaucji. 

c) W przypadku palet jednorazowych straty 
mogą powstać na etapie przygotowania 
i transportu oraz magazynowania. Należy 
się liczyć z dodatkowymi nośnikami np. przy 
składowaniu regałowym. Słabsza wytrzy-
małościowo paleta to potencjalne straty 
związane z bezpieczeństwem towarów. 

POOLE PALETOWE A ŚRODOWISKO 

Każdy właściciel poolu (CHEP, LPR i inni) czy 
licencjodawca (np. EPAL) przekonuje użytkow-
ników i społeczeństwo o swojej wyższości nad 
konkurencją. Podawane są aspekty ekono-
miczne lub środowiskowe. Każda prezentacja 
o poolach paletowych jest pełna informacji 
o tzw. śladzie węglowym CO, o energii potrzeb-
nej na wytworzenie i utylizację, o milionach 
mniej wyciętych drzew i milionach mniej przeje-
chanych kilometrów w transportach z paletami. 
Nawet zmodyfikowano środowiskowo okre-
ślenie Marketingu Mix 4P do postaci PEOPLE 

– LUDZIE, PLANET – EARTH –ZIEMIA, PROFIT 
– ZYSK, PURPOSE – CEL 

Prawda jest prozaiczna. Drewno w samej natu-
rze jest ekologiczne a palety drewniane są otrzy-
mywane poprzez przetwarzanie drewna a nie 
jego wytwarzanie. Dzięki temu koszty palety 
drewnianej są po prostu niższe w produkcji 
i użytkowaniu. Paleta plastikowa czy metalowa 
jest co najmniej 3–4 razy droższa w produkcji 
a paleta plastikowa dodatkowo to wielowie-
kowa utylizacja. Może wiec pójść w „pełną eko-
logię” i stosować palety tekturowe? Niestety 
tekturowy tzw. „plaster miodu” o podobnej 
grubości a mniejszej wytrzymałości jest dwa 
razy droższy. 

W poolach paletowych paleta plastikowa zaj-
muje rynek tam gdzie wymagana jest czystość 
i konieczność wręcz sterylizacja palet. Paleta 
metalowa często trafia do Automotive gdzie klu-
czowa jest wytrzymałość i trwałość. W koszty 
palet plastikowych są skłonne zainwestować 
firmy chcące je przeznaczać pod wynajem.

Wprowadzając opakowania drewniane do 
obrotu ( w tym palety) a nie bilansując ich z uty-
lizacja popartą właściwą dokumentacją płacimy 
tzw. opłatę produktową. Jednak obecnie obo-
wiązujące wskaźniki nie są znaczącym ograni-
czeniem a tym samym zachętą do maksymalnej 
wymienności palet. 

PODSUMOWANIE – WNIOSKI 

Dobrze skonstruowany algorytm kosztowy 
powinien sugerować rozwiązanie paletowe dla 
organizacji.Z algorytmu na pewno zobaczymy 
że jeżeli mamy do czynienia z sezonowością, 
pikami sprzedażowymi należy poważnie rozwa-
żać projekty wynajmu palet. Poole zamknięte są 
zdecydowanie elastyczniejsze. Nawet specy-
ficzne ale standardowe wymiarowo palety są 
dostępne w poolingu. 

Prawda jest prozaiczna. 
Drewno w samej naturze 
jest ekologiczne a palety 
drewniane są otrzymywane 
poprzez przetwarzanie 
drewna a nie jego 
wytwarzanie. Dzięki temu 
koszty palety drewnianej są 
po prostu niższe w produkcji 
i użytkowaniu.



Fot. Pixabay.com

 17 »»»»»PALETY 2018 POOLE PALETOWE

W biznesie nie ma już miejsca na nieefektywne działania. Prze-
oczenia w zakresie oferowanych przez rynek możliwości mogą 
skutkować tym, że konkurencja, która była daleko za nami, 
zacznie nam deptać po piętach. Nie inaczej jest w logistyce. 
Ważne są czujność i elastyczność. Podmioty, które dostrzegły 
wartość w wynajmowaniu palet, a nie kupowaniu ich, prawdo-
podobnie zyskały czas, pieniądze i przewagę konkurencyjną. 
Wszystko wskazuje na to, że outsourcing palet się opłaca.

LEPIEJ 
WYPOŻYCZYĆ, 
czyli o sile zamkniętych 

pooli paletowych

Natalia Pypeć
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POOLE PALETOWE, CZYLI WŁAŚCIWIE CO?

W dwóch słowach: wynajem palet. System ten 
polega na wspólnym korzystaniu z nośników 
przez różnych uczestników łańcucha dostaw. 
Tego typu rozwiązanie powszechnie określa 
się „poolingiem zamkniętym” (gdyż obieg jest 
zamknięty), a wykorzystywane w nim palety 
– „paletami kolorowymi”. Przekrój branż, w któ-
rych pooling znajduje zastosowanie, jest bardzo 
szeroki: od producentów dóbr konsumpcyjnych, 
przez handel detaliczny, produkcję przemy-
słową, aż po przemysł chemiczny i motoryza-
cyjny. Po jednej stronie znajdują się usługobiorcy 
(najczęściej duże i średnie firmy), po drugiej – 
usługodawcy (właściciele palet), wśród których 
prym wiodą LPR oraz CHEP Polska. 

Cały proces opiera się na wynajmowaniu palet 
od wyspecjalizowanego operatora. Oznacza to, 
że tradycyjny schemat, kiedy to przedsiębiorca 
kupował certyfikowane palety, a następnie 
wysyłał na nich towary do odbiorcy, odchodzi 
w zapomnienie. Łatwo zrozumieć powód tych 
zmian: liczne problemy związane z ewidencjo-
nowaniem palet oraz ich fałszowaniem.

Pierwszym krokiem jest złożenie przez klienta 
(firmę) zamówienia na konkretną liczbę i rodzaj 
palet. W dalszej kolejności usługodawca 
dostarcza palety pod wskazany adres. Klient 
na otrzymanych paletach wysyła towary do 
dystrybutora, a następnie informuje operatora 
o możliwości odbioru zwolnionych palet. Po 
skończonej pracy palety powracają do usługo-
dawcy. Tam następuje ich przegląd i ewentualne 
przygotowanie do ponownego użytku. Znisz-
czone palety są odnawiane – jeśli to możliwe, 
w przeciwnym wypadku – są utylizowane.

BILANS KORZYŚCI I STRAT, CZYLI KIEDY 
PODJĄĆ WSPÓŁPRACĘ Z OPERATOREM

Model, w którym to przedsiębiorstwa wydatko-
wały własne środki na zakup różnych zasobów 

rzeczowych niezbędnych do wykonywania danej 
działalności, w dużej mierze przestaje mieć 
rację bytu. Mowa oczywiście tylko o wybra-
nych zasobach materialnych. Stąd popularność 
zyskuje inne rozwiązanie – outsourcing. Jednak 
decyzja o podjęciu współpracy z zewnętrznym 
podmiotem powinna być poprzedzona szczegó-
łową analizą obejmującą koszty, które generuje 
wewnętrzny obrót paletami – to po pierwsze; 
po drugie – ważne jest, aby zrozumieć istotę 
poolingu, zapoznać się z dostępnymi ofertami 
i wybrać najkorzystniejszą. 

Na pierwszy rzut oka zakup własnych palet 
i obracanie nimi wydaje się lepszym rozwią-
zaniem. Lepszym, bo tańszym. Jednak to tylko 
pozornie dobre kalkulacje, gdyż nierzadko 
zapomina się o kosztach ukrytych, które, jak 
sama nazwa wskazuje, nie są widoczne od 
razu. A właśnie je przede wszystkim należy 
wziąć pod uwagę, bo jest ich niemało. W oma-
wianym kontekście chodzi przede wszystkim 
o koszty związane z magazynowaniem palet, 
ich naprawą bądź utylizacją, a także z trudno-
ściami w egzekwowaniu zwrotu palet. 

Wszystkie wymienione czynności wymagają 
też czasu i zaangażowania zasobów ludzkich. 
Współpraca z operatorem poolu oznacza prze-
niesienie na niego odpowiedzialności za prze-
bieg łańcucha dostaw. Zatem jest to wartość, 
którą trudno od razu przedstawić w postaci 
konkretnych zysków liczbowych.

W bi lansie należy również uwzględnić 
powierzchnię do składowania i magazynowa-
nia nośników. Operatorzy działają metodą Just 
In Time, co oznacza, że dostarczają potrzebną 
ilość palet w danym czasie i w konkretne miej-
sce. Stąd problem znalezienia miejsca dla skła-
dowania nośników w ogóle nie istnieje.

To nie wszystko, warto wziąć pod uwagę też 
jakość wykonania usługi. Mianowicie firma, 
która specjalizuje się w obrocie paletami w łań-
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cuchu dostaw, z pewnością zrobi to lepiej, niż 
firma, która zajmuje się produkcją żywności. 
Przemawia za tym dostępność nośników oraz 
szeroki wachlarz możliwości.

Wyżej wspomniano już o trudnościach z egze-
kwowaniem palet – faktycznie, kiedy firmy robią 
to na własną rękę, może im to przysporzyć nie-
małych problemów. W przypadku operatorów 
takich jak LPR czy CHEP sprawa jest łatwiejsza, 
gdyż firmy te korzystają z zaawansowanych 
systemów informatycznych do monitorowanie 
ruchu palet.

Coraz częściej też przedsiębiorstwa wybierają 
rozwiązania biznesowe przyjazne środowisku 
naturalnemu – i pooling palet stanowi takie 
rozwiązanie. Maksymalne wykorzystanie cyklu 

życia palety i recykling palet są tego dowodem. 
Co więcej, dostępny jest nawet tzw. kalkulator 
środowiskowy. Narzędzie mierzy korzyści dla 
firmy i środowiska związane z wprowadzeniem 
systemu wynajmu palet. Inicjatorem i realiza-
torem pomysłu byli operator CHEP oraz firma 
konsultingowa Intertek RDC Environment. 

Outsourcing palet nie jest rozwiązaniem 
nowatorskim, ma już kilkunastoletnią historię 
rynkową i ciągle cieszy się rosnącym zain-
teresowaniem. Świadczy o tym chociażby 
lista przedsiębiorstw, które zdecydowały się 
oddać zarządzanie paletami firmie zewnętrz-
nej. Harper Hyginenicis S.A. (główną marką 
spółki jest Cleanic) podkreśla, że dzięki outso-
urcingowi palet nie zmaga się już z problemem 
ubytków i reklamacji klientowskich dotyczących 
jakości nośników. Oznacza to, że firma może 
skoncentrować się na rzeczywistych wyzwa-
niach związanych z produkcją swoich wyro-
bów, a przy tym zachować najwyższy poziom 
obsługi klienta. 

Zatem firmy korzystające z poolu zamkniętego 
czynności takie jak transport czy zarządza-
nie paletami wyprowadzają poza struktury 
firmy, jednocześnie przekazują odpowiedzial-
ność operatorowi poolu za przebieg procesów 
w łańcuchu dostaw i tym samym zyskują czas 
i zasoby na rozwijanie swojej podstawowej 
działalności.

Coraz częściej też 
przedsiębiorstwa wybierają 
rozwiązania biznesowe 
przyjazne środowisku 
naturalnemu – i pooling 
palet stanowi takie 
rozwiązanie. Maksymalne 
wykorzystanie cyklu życia 
palety i recykling palet są 
tego dowodem. 

R E K L A M A

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 
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NA RYNKU LICZĄ SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM 
DWAJ GRACZE 

CHEP jest dostawcą niebieskich nośników, 
LPR – czerwonych. Faktycznie udostępniane 
przez nich palety są w takich kolorach. Jest 
to swoiste rozróżnienie: kiedy przedsiębior-
stwo dostarcza produkty na niebieskich bądź 
czerwonych paletach, można wnioskować, że 
palety nie są jego własnością, a należą do wyżej 
wymienionych firm.

Klienci CHEP, wśród których znajdują się roz-
poznawalne marki z branży FMCG i nie tylko 
(m.in. Coca-Cola, Żywiec Zdrój, Lego) oczekują: 

 » dostarczenia wysokiej jakości nośników 
dostosowanych do rodzaju transportowa-
nych i magazynowanych towarów;

 » gwarancji dostępności palet niezależnie od 
wielkości zamówienia;

 » określenia całkowitego kosztu usługi zarzą-
dzania paletami;

 » elastycznego systemu umożliwiającego 
sprawne zarządzanie nośnikami;

 » optymalizacji kosztów w zakresie całego 
procesu;

 » działań sprzyjających ochronie środowiska 
naturalnego;

 » wyeliminowania problemów związanych 
z ustalaniem bilansu palet oraz kosztów 
zwrotu pustych palet.

Piotr Wiącek, Regional Warehouse Manager 
Coca Cola HBC Polska, zapytany o korzyści ze 
współpracy z operatorem poolu odpowiada 
następująco: „Wynajem palet pozwolił nam 
na ograniczenie ryzyka przestojów na liniach 
pakujących oraz zwiększenie bezpieczeństwa 
w operacjach magazynowych”. Natomiast Grze-
gorz Mućko, Supply Chain Direktor w Nutrica, 
podkreśla, że dzięki współpracy z CHEP rozwią-
zali problemy dotyczące zarządzania paletami: 
„Uprościliśmy procesy logistyczne, wyrówna-
liśmy bilanse palet i przede wszystkim umoc-
niliśmy współpracę z naszymi dystrybutorami 
i operatorami logistycznymi”.

Klientów korzystających z outsourcingu palet 
przybywa, rosną też ich oczekiwania. W związku 
z tym operatorzy poolu nieustannie pracują 
nad swoją ofertą i zapewnianiem najwyższej 
jakości usług w zakresie całego procesu łań-
cucha dostaw. Tiago Costa, Country Manager 
firmy LPR, podkreśla, że ciągle podejmowane 
są działania mające na celu zaproponowanie 
najkorzystniejszych rozwiązań: „LPR korzysta 
z zaawansowanych systemów komputero-
wych, które pozwalają realizować i monitorować 
zamówienia poprzez portal i aplikację mobilną 
MyLPR oraz monitorować przepływy palet. 
Poza tym wciąż testowane i rozwijane są nowe 
technologie, które usprawniają łańcuch dostaw. 
Ostatnim przykładem jest np. śledzenie ruchu 
palet, który w najbliższych latach będzie coraz 
częściej stosowany i pozwoli usprawnić cykl 
obrotu opakowaniami zwrotnymi”.

RYNEK PALET

Branża palet w całej gospodarce odgrywa 
niebagatelną rolę: to jeden z czynników deter-
minujących funkcjonowanie całego gospo-
darczego organizmu. Informacje dotyczące 

Outsourcing palet nie jest 
rozwiązaniem nowatorskim, 
ma już kilkunastoletnią 
historię rynkową i ciągle 
cieszy się rosnącym 
zainteresowaniem. 
Klientów korzystających 
z outsourcingu palet 
przybywa, rosną też ich 
oczekiwania.



Na rynku liczą się przede wszystkim dwaj 

gracze: CHEP – dostawca niebieskich 

nośników – i LPR – dostawca palet 
czerwonych.

Fot. Pixabay.com
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rynku palet w Polsce są danymi szacunko-
wymi. Kalkulacje wskazują, że w obrocie jest 
około 75 mln palet, przy czym 15 mln to 
palety w poolu zamkniętym; 35 mln to palety 
EUR-EPAL w zbiorze otwartym; 25 mln to 
wszystkie pozostałe, niezaklasyfikowane do 
powyższych grup1.

W ubiegłym roku na jednej z konferencji przed-
stawiono raport „IV Ogólnopolskie Badanie 
Rynku Palet”. Z badania, którego partnerem 
był Polski Komitet Narodowy EPAL, wynika, 
że wzrasta liczba podmiotów korzystają-
cych z wynajmu palet kolorowych. W 2015 
roku udział firm korzystających z tego typu 
rozwiązania był na poziomie 18,8 proc., dwa 
lata później – w 2017 – poziom ten wyniósł 

1 http://smartproject.pl/pl/rynek-paletowy-polsce/ 
 dostęp: 7.03.2018.

21,49 proc. Ponadto prowadzone obserwacje 
i zebrany materiał badawczy pozwolił sfor-
mułować wniosek, że nieprzerwanie wzrasta 
zainteresowanie outsourcingiem palet, zwłasz-
cza wśród dużych i średnich przedsiębiorstw. 
Tempo wzrostu może nie jest bardzo dyna-
miczne, ale z pewnością zauważalne.

Zarówno w Polsce, jak i w Europie zaintereso-
wanie outsourcingiem palet rośnie – i fakt ten 
nie powinien szczególnie dziwić. Za wyborem 
takiego rozwiązania idą pragmatyczne prze-
słanki: dostępność palet (ilość, rodzaj), brak 
kłopotów z magazynowaniem palet, pewność 
dostaw, brak ubytków oraz reklamacji, ograni-
czenie szarej strefy, a także integracja podmio-
tów uczestniczących w łańcuchu dostaw.
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Sieci handlowe to niezwykle wymagający klienci branży 
TSL, podmioty te wyznaczają kierunki rozwoju dla nośników 
transportowych używanych w ich strukturach sprzedażowych. 
Dynamika wewnętrznych operacji logistycznych w sieciach 
handlowych jest wysoka, potrzebują nośników, które łącząc 
niektóre funkcje skracają je do niezbędnego minmum.

NDHP  
– NOWY STANDARD 

CERTYFIKOWANYCH 
PALET

Redakcja

Półpalety i ćwierćpalety to nośniki bez których 
obecnie handel w sklepach wielkopowierzch-
niowych staje się mniej skuteczny. Dla sieci 
handlowych te dwa rodzje nośników, są pod-
stawowym opakowaniem transportowym na 
którym dostawcy towarów operacyjnie obsłu-
gują tych klientów. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży 
TSL, która bezpośrednio obsługuje sieci han-
dlowe, powstały nowe półpalety i ćwierćpaety 

NDHP. Nowa marka, całkowicie nowa kon-
strukcja, gwarantująca stabilność, trwałość 
i wytrzymałość przewyższającą dostępne na 
rynku odpowiedniki, takie jak półpalety DHP. 

NDHP, to nowy standard w opakowaniach 
transportowych, certyfikowane i wymienne pół-
palety o wymiarach 800 × 600 × 163 mm oraz 
ćwierćpalety o wymiarach 400 × 600 × 163 
mm wykonane zgodnie z wymaganiami sieci 
handlowych i dopuszczone do obrotu towa-



Fot. NDHP
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rowego. Półpalety NDHP zastępują na rynku 
półpalety DHP, a ćwierćpalety NDHP są pale-
tami wystawowymi.

Cechy charakterystyczne dla półpalety NDHP:

 » Ściśle określone wymiary zewnętrzne 
poszczególnych elementów 800 × 600 × 
× 163 mm,

 » 6 metalowych elementów dystansowych 
z wytłoczonym napisem NDHP,

 » 3 wsporniki drewniane ( z drewna litego lub 
trocinowego),

 » Oznaczenie alfanumeryczne na środkowych 
wspornikach wg wzoru XXX-Y-MM(numer 
liczencji-rok produkji-miesiac produkcji),

 » Oznaczenie IPPC na srodkowych wsporni-
kach, zgodnie z dyrektywą ISPM15,

 » Palety przechodzą proces obróbki firto- 
sanitarnej,

 » Wilgotność palet nie przekracza 22%,
 » Nośność do 600 kg.

Cechy charakterystyczne dla ćwierćpalety 
NDHP:

 » Ściśle określone wymiary zewnętrzne 
poszczególnych elementów 400 × 600 × 
× 163 mm,

 » 2 metalowe elementy dystansowe z wytło-
czonym napisem NDHP,

 » 2 wsporniki drewniane ( z drewna litego lub 
trocinowego),

 » Oznaczenie alfanumeryczne na środkowych 
wspornikach wg wzoru XXX-Y-MM (numer 
liczencji-rok produkji-miesiac produkcji),

 » Oznaczenie IPPC na srodkowych wsporni-
kach, zgodnie z dyrektywą ISPM15,

 » Palety przechodzą proces obróbki firto- 
sanitarnej,

 » Wilgotność palet nie przekracza 22%,
 » Nośność do 400 kg

Palety dostępne w pool’u otwartym i stano-
wią jedyną alternatywę dla palet kolorowych. 
Jest to idealne rozwiązanie dla użytkowni-
ków palet, którzy samodzielnie chcą zarządzać 
swoim pool’em paletowym. Przy współpracy 
z zewnętrznymi firmami zajmującymi się 
wynajmem i logistyką palet, półpalety oraz 
ćwierćpalety NDHP można także wynajmować.

Procesy produkcji i naprawy nowych produktów 
pod marką NDHP, jest weryfikowany przez 
niezależnych inspektorów. Palety posiadają 
świadectwa Instytutu Technologii Drewna 
potwierdzającego jakość obróbki fitosanitarnej 
zgodne z dyrektywą ISPM15. 

Nośniki NDHP służą do składowania i maga-
zynowania towarów i wyrobów, a także do 
ich transportu na wózkach magazynowych 
przeznaczonych do transportu poziomego i pio-
nowego, a także do transportu klasycznego 
– samochodami ciężarowymi, koleją, drogą 
morską oraz środkami transportu lotniczego.

http://www.ndhp.pl
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Pojawienie się na rynku nowej palety, skutkuje wieloma dzia-
łaniami, które muszą zapewnić jej niczym niezakłócony obrót. 
Nowa paleta posiada patent i ochronę prawną, jest produktem 
markowym wytwarzanym według normy PW-CDHP-1–2018, 
której właścicielem jest spółka NDHP. Taką też nazwę han-
dlową przyjęły opatentowane produkty, które będą wprowa-
dzane do obrotu przez dostawców i operatorów palet. 

KARTA OCENY PALET 
MAŁYCH – NOWE 

NARZĘDZIE DO OCENY 
JAKOŚCI PALET 

Redakcja

Polski rynek palet, jest już w dużej mierze upo-
rządkowany, czołowi gracze na rynku kierują 
się zasadami dobrych praktyk, pojawienie się 
nowego produktu na rynku, wymagało od pro-
ducenta działań zgodnych z obowiązującymi 
standardami. ECR Polska zrzesza w swoich 
szeregach, niemal wszystkich uczestników łań-
cucha dostaw, którzy posługują się w obrocie 
paletowym kartami oceny palet. Normalizacja 

obrotu paletami, jest niewątpliwym sukcesem 
ECR Polska, która kreuje standardy na rynku 
logistycznym, a jednym nich jest obrót legal-
nymi i odpowiednimi jakościowo nośnikami 
transportowymi. 

ECR Polska zakończył prace nad Kartą Oceny 
Palet Małych, które odnoszą się do palet w roz-
miarze 800 × 600 mm i 400 × 600 mm. Jej celem 
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jest dostarczenie informacji o dostępnych na 
rynku wysokiej jakości paletach z systemem 
zapewnienia jakości – co z kolei przekłada się 
na bezpieczeństwo ich użytkowania. Dokument 
ten odgrywa ważną rolę w obrocie paletowym, 
zapewnia właściwe cechowanie palet w obro-
cie na magazynie czy sieciach handlowych. 

Karta Oceny Palet Małych powstała na wzór 
funkcjonującej od lat Karty Oceny Palet, która 
również została wprowadzona przez ECR Pol-
ska. Składa się ona z zestawu dwóch plansz: 
przedstawiających cechy charakterystyczne 
(zielona) oraz wady niedopuszczalne (czer-
wona). Wydrukowana w postaci plakatów lub 
broszur, powinna służyć wszędzie tam, gdzie 

są wymieniane, sprawdzane i oceniane palety 
– w szczególności w miejscach dokonywania 
operacji transportowych i magazynowych. 
Znacznie ułatwia ona ocenę legalności i jakości 
palet w obiegu. 

– Mamy nadzieję, że Karta Oceny Palet Małych 
przyjmie się na rynku podobnie jak Karta Oceny 
Palet i wydatnie wpłynie na podniesienie jako-
ści i bezpieczeństwa palet w obiegu otwartym. 
– tłumaczy Mateusz Boruta, dyrektor zarzą-
dzający ECR Polska. 

Więcej o Kartach Oceny Palet i możliwościach 
ich zamawiania: http://ecr.pl/projekty/palety/
karty-oceny-palet-malych/
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Z Andrzejem Bijakiem prezesem Związku Producentów Europalet 
UIC, o sytuacji na rynku palet, powstaniu związku producentów i jego 
początkach działalności, rozwoju i planach na przyszłość, rozmawia 
Andrzej Szymkiewicz. 

NASZYM CELEM 
JEST ZWIĘKSZANIE 

WARTOŚCI 
ZNAKÓW UIC I EUR 

Andrzej Szymkiewicz: Początek roku był bardzo 
burzliwy dla rynku palet białych, co Pan wtedy 
myślał, to jest koniec palet ze znakiem UIC? 

Andrzej Bijak: Paleta z oznaczeniami EUR 
funkcjonuje na rynku już 57 lat i nie wyobra-
żam sobie, żeby mogła z niego zniknąć. Jednak 
wobec wydarzeń z początku roku, potrzebne 
było nowe spojrzenie na funkcjonowanie rynku, 
pewne schematy musiały ulec zmianie, a pale-
cie EUR trzeba było pomóc. Stąd też narodził 

się pomysł założenia Związku Producentów 
Europalet UIC. 

– Jak to było z powstaniem Związku Produ-
centów Europalet UIC, czy można użyć para-
frazy słów znanej piosenki „Było nas trzech, 
każdy z nas inna krew, ale jeden przyświecał 
nam cel”?

Było nas 16, ale nadrzędny cel faktycznie jeden 
– wspólne działanie na rzecz firm, które korzy-

Andrzej Bijak
ROZMAWIA ANDRZEJ SZYMKIEWICZ



Andrzej Bijak prezes Związku Producentów Europalet UIC
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stają z palet wymiennych EUR. Ze względu 
na brak struktur właściciela znaku EUR – Rail 
Cargo Austria w Polsce, ZPEUIC przyjął na 
siebie ciężar obrony interesów producentów 
sygnujących swoje palety znakami UIC/EUR 
w momencie bezpardonowego ataku ze strony 
konkurencji. Postawiliśmy przed sobą kon-
kretne zadania – dbanie o jakość produkowa-
nych i naprawianych przez nas palet, walkę 
z fałszerzami, rozwój marketingu, z którym było 
do tej pory niestety kiepsko. Założenia małymi 

krokami realizujemy, a wszystko to z korzyścią 
dla użytkowników palet, gdyż jak wiadomo, 
zdrowa i uczciwa konkurencja jest fundamen-
tem gospodarki wolnorynkowej. 

– Jakie było przyjęcie ECR i sieci handlowych, 
bądź co bądź nowej organizacji?

Zostaliśmy zaproszeni i ciepło przyjęci w sie-
dzibie ECR, za co chciałem jeszcze raz serdecz-
nie podziękować. Wspólnie z przedstawicielami 
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ECR oraz EPAL opracowaliśmy nowe karty 
wymiany palet. Z informacji, które do nas 
docierają, nowe karty zostały dobrze przy-
jęte przez rynek, co bardzo mnie cieszy. Sieci 
również entuzjastycznie przyjęły informację 
o powstaniu ZPEUIC, mając świadomość, że 
całkowite zdominowanie rynku przez jedną 
organizację paletową jest dla nich niebez-
pieczne. Możemy hipotetycznie założyć, że 
przy braku konkurencji, np. podniesienie skła-
dek licencyjnych w bezpośredni sposób prze-
łoży się na cenę palet. 

– A jak zostaliście przyjęci przez rynek, czy 
można mówić o pełnym sukcesie?

Nasza produkcja stale się zwiększa, świadczy to 
o tym, że podążamy we właściwym kierunku. 
Dzięki powstaniu Związku klienci bez problemu 
mogą dotrzeć do informacji o naszych paletach, 
zweryfikować ich oryginalność, zadawać pyta-
nia. W tym zakresie na pewno możemy mówić 
o pełnym sukcesie. Jednak wyznaczamy sobie 
kolejne cele do realizacji. 

– Jesteście organizacją, która również wal-
czy z fałszerzami, jak to wygląda od strony 
organizacyjnej?

Na początku trzeba wyjaśnić pewną kwestię. 
Związek jest organizacją skupiającą producen-
tów i naprawiających europalety posiadających 
licencję UIC. Związek nie prowadzi działalności 
gospodarczej i nie udziela licencji , przez co 
najprościej mówiąc nie zarabia, a finansowany 
jest jedynie ze składek członkowskich. Oczy-
wiście członkowie Związku opłacają licen-
cje i odprowadzają opłaty do licencjodawcy , 
zgodnie z umowami licencyjnymi. Ze środków 
tych finansowane jest utrzymanie jakości, 
czyli kontrole ze strony niezależnej jednostki 
kontrolnej oraz działalność licencjodawcy. 
Działalność ta obejmuje też ochronę znaków 
towarowych również na naszym rynku, ale 
jak wiemy nie do końca była ona do tej pory 

skuteczna. Związek jest w stanie podjąć się 
każdego wyzwania, jednak w tym momencie 
musimy zdobywać na to środki, a nie wyobra-
żamy sobie , aby członkowie ponosili kolejne 
opłaty. Stąd też kierujemy się przede wszyst-
kim do RCA, aby zintensyfikowało swoje dzia-
łania na polskim rynku w zakresie ochrony 
znaku towarowego.

Wskutek naszych monitów udało się uruchomić 
kancelarię prawną reprezentującą RCA w Pol-
sce, która dokonała zgłoszenia celnego. Od 
6 września 2017 obowiązuje Decyzja Ochronna 
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej i paleta 
UIC EUR jest teraz monitorowana i należycie 
kontrolowana na naszych granicach. Równo-
legle z tym procesem odbywały się i są plano-
wane kolejne szkolenia urzędników celnych, tak 
by kontrola była skuteczna. Szkolenia finansuje 
RCA, a prowadzi je SGS Polska.

Oczywiście we współpracy z SGS Polska stale 
monitorujemy nasz rynek i prowadzimy szko-
lenia użytkowników, producentów i napra-
wiających nasze palety. Wszystko to pozwala 
rozszerzać świadomość o palecie EUR i utrzymać 
jej jakość. 

Niebagatelne znaczenie ma też nasz sposób 
działania i kontaktu z rynkiem oraz poten-
cjalnymi licencjobiorcami, którzy dzięki niskim 
kosztom uzyskania licencji wstępują na drogę 
legalnej produkcji, czy naprawy palet EUR. Nie 
ujmując nikomu, pozwala to na „wyciągnięcie” 
firm z szarej strefy i ograniczenie nielegal-
nej produkcji. Sądzę, że ten temat był bardzo 
zaniedbany, a wręcz ukrywany, a wydawać się 
mogło, że licencja jest wyłącznie dla zamoż-
nych. Naszym zdaniem rodziło to chęć i okazję 
do procederu fałszowania palet. Dowodem 
na to może być fakt, ze ponad połowa firm, 
które uzyskały licencje UIC w ciągu ostatnich 
dwóch lat nie miała wcześniej żadnej licencji, 
mimo, że mają spore doświadczenie na rynku 
paletowym.
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– Czy możecie „pochwalić się” jakimiś osią-
gnięciami w tym obszarze? 

Wspomniane wcześniej działania przynoszą już 
pierwsze efekty. Pod koniec 2017 dokonano 
zatrzymania pierwszego transportu podrobio-
nych palet z Ukrainy. Oczywiście sprawa jest 
w toku i nie mogę zdradzić szczegółów – jednak 
test koordynacji działań poszczególnych służb 
został zaliczony na piątkę. Akcja przebiegła 
w sobotę i już w poniedziałek wszelkie for-
malności zostały zakończone. Kiedy przewód 
sądowy zostanie zamknięty , palety trafią do 
utylizacji ,a sprawa zostanie nagłośniona. 

– Jak chcecie ułożyć współpracę z sieciami 
handlowymi, waszymi klientami? 

Współpraca z sieciami rozwija się bardzo 
dobrze, jesteśmy chwaleni za dotychczasowe 
działania, wsłuchujemy się w głos rynku, dzięki 
czemu możemy elastycznie reagować na jego 
potrzeby. Żadna ze znanych mi sieci po ogłosze-
niu przez EPAL zerwania umowy o wymienial-
ności palet nie poddała się presji wywartej przez 
konkurencję i palety EUR wymieniane są na 
dotychczasowych zasadach. Dokładamy wszel-
kich starań, żeby łatwo było znaleźć informacje 

o paletach EUR i o aktualnych zmianach na 
rynku europalet. Utworzyliśmy łatwą do zloka-
lizowania stronę internetową, jesteśmy obecni 
w mediach społecznościowych i staramy się 
zaistnieć medialnie w pismach skierowanych 
do branży logistycznej. Oczywiście cenimy sobie 
też kontakt bezpośredni, na który jesteśmy 
otwarci i z którego użytkownicy niejednokrotnie 
korzystają. 

– Mają Państwo stronę internetową, na któ-
rej jest lista licencjonowanych producentów 
palet EUR/UIC, przyznam, że spodziewałem 
się innej numeracji, może Pan to wyjaśnić?

Od początku istnienia europalety, licencje 
nadają koleje i to one rozpoczęły numerację. 
Numeracja prowadzona jest kolejno od lat tak, 
żeby nie mogło dojść do pomyłki. Numeracja 
jest zgodna z zapisami w jedynej określają-
cej europalety normie – Kodeksie UIC 435–2. 
Przypomnę, że jest to trzycyfrowy (w wyjąt-
kowych sytuacjach kombinacja cyfr i liter) kod. 
Umowa licencyjna określa jednak całokształt 
znakowania palety EUR – numer licencji współ-
istnieje z kodem kolei jej udzielającej oraz ściśle 
określonymi znakami na wspornikach palety. 
W naszym uwarunkowaniu są to UIC na lewym 
i EUR w owalu na prawym wsporniku. Niemoż-
liwym jest zatem pomylenie palety UIC EUR 
z paletami Epal nawet z tym samym numerem 
licencji, gdyż nowe palety Epal nie mają prawa 
posiadać jakichkolwiek oznaczeń kolei i tym 
bardziej zastrzeżonego znaku EUR w owalu.

– Ilu jest licencjonowanych producentów, 
przyjmujecie wszystkich, którzy się do Was 
zgłoszą?

Jak wcześniej wspomniałem Związek Produ-
centów Europalet UIC nie udziela licencji i nie 
pośredniczy w tym. Oczywiście znana jest nam 
liczba licencji UIC na terenie Polski, udostęp-
niamy ją zresztą na naszej stronie internetowej. 
Na dzisiaj jest to 40 licencji produkcyjnych i 34 

Wskutek naszych monitów 
udało się uruchomić 
kancelarię prawną 
reprezentującą RCA 
w Polsce, która dokonała 
zgłoszenia celnego. Od 
6 września br. obowiązuje 
Decyzja Ochronna Dyrektora 
Izby Administracji Skarbowej 
i paleta UIC EUR jest teraz 
monitorowana i należycie 
kontrolowana na naszych 
granicach.
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naprawcze udzielone przez Rail Cargo Austria – 
QBB. Do tego 9 licencji produkcyjnych na licencji 
słowackiej ZSSK Cargo i 3 licencje produkcyjne 
na licencji kolei czeskich CD.

– Czy są też firmy opuszczające Stowarzy-
szenie EPAL?

Wiele firm posiada podwójne licencje, są 
w naszym gronie również byli członkowie EPAL. 
Cały czas lobbujemy wśród członków konku-
rencyjnej organizacji, zachęcając ich do produ-
kowania palet pod szyldem UIC. Nie wszystkim 
obecna polityka władz PKN EPAL się podoba, 
więc w najbliższym czasie spodziewamy się 
kolejnych firm, które zamienią członkostwo 
w tej organizacji na licencję kolejową. 

– Wspominał Pan o dotychczasowym sta-
łym wzroście produkcji – czy ten trend się 
utrzyma?

Tendencja jest cały czas wzrostowa, w 2017 
roku wyprodukowaliśmy około 30% więcej palet 
niż w roku poprzednim. Kilka kolejnych firm 
produkcyjnych złożyło wnioski o licencję na 
produkcję palet UIC, co zapewne przełoży się na 
kolejny wzrost ilości wyprodukowanych palet 
w roku 2018.

– Ile jest wszystkich palet ze znakami EUR/
UIC na rynku?

Niestety chyba nikt nie posiada takich infor-
macji, możemy tylko domniemywać ile palet 
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jest w obiegu, ale to raczej wróżenie z fusów 
niż pewne liczby.

– Wasz udział w rynku szacowany jest na ok 
10%, jaki chcecie osiągnąć poziom?

Według naszych badań i obserwacji rynku nasz 
udział w nim oscyluje w granicach 15–17%. 
Oczywiście celem jest zwiększanie naszego 
udziału w rynku europalet, ale jak już wcześniej 
wspominałem, Związek nie prowadzi dzia-
łalności gospodarczej, ani nie czerpie zysków 
z ilości wyprodukowanych palet. Stąd też nasze 
priorytety nie dotyczą cyfr, a jakości, wizerunku 
i wartości znaków UIC i EUR. Dzięki temu każdy 
z członków w konsekwencji ma zyskiwać kom-
fort, prestiż i rozwój swojej firmy – wszystko 
w zgodzie z interesami Związku. 

– W Europie wiele organizacji i sieci handlo-
wych jest za wymienialnością palet EPAL / 
UIC, czy chcecie współpracować ze Stowa-
rzyszeniem EPAL?

Wymienialność palet produkowanych według 
bardzo zbliżonych norm wydaje się czymś 
naturalnym. W ostatnim czasie dotarło do nas 
oficjalne stanowisko francuskich organizacji 
zrzeszających użytkowników palet, w którym 

dali oni jasno do zrozumienia, że nawet po 
2021 roku zamierzają wymieniać palety EPAL 
z paletami UIC, w sposób bardzo zdecydowany 
odrzucając rekomendację EPAL o zaprzestaniu 
wymienialności. Podobne informacje docierają 
do nas z innych krajów, a także poszczególnych 
sieci handlowych. Co do współpracy z EPAL, 
jesteśmy skłonni podjąć dialog, ale oczywiście 
na partnerskich zasadach, nie z pozycji siły 
narzuconej przez większego gracza. W moim 
odczuciu EPAL stracił wiele na swojej wiary-
godności po zerwaniu umowy o wymienialności 
palet, a argumentacja o kiepskiej jakości palet 
EUR była tylko pretekstem do podjęcia próby 
wzmocnienia swojej pozycji na rynku. 

– Jak Pan sądzi co stanie się po 31 grudnia 
2021 roku, czy palety będą nadal wymieniane 
na dotychczasowych zasadach?

Co do wymiany palet po 2021 roku, to jestem 
przekonany, że sytuacja wyjaśni się znacznie 
wcześniej. Najlepszym przykładem jest wcze-
śniej wspomniane oświadczenie francuskich 
organizacji logistycznych. Wydaje mi się i jest 
to zupełnie naturalne, a wręcz konieczne, że 
w ślad za tym pójdą kolejne kraje. Nie ukry-
wam, że oczekujemy ruchu choćby naszego 
ECR, które z założenia jest neutralne. Rynek 
sam wymusi podtrzymanie wymiany, gdyż nikt 
dobrowolnie nie poniesie kosztów bezpod-
stawnej dyskwalifikacji palet EUR. Oczywistym 
faktem jest, że paleta stanowi własność klienta 
i żadna organizacja nie może zakazać jej swo-
bodnej wymiany. 

– Jakie plany ma Związek na przyszłość?

Głównym celem jaki sobie wyznaczyliśmy jest 
zwiększanie wartości znaków UIC i EUR poprzez 
zaistnienie medialne, dbałość o jakość i wizeru-
nek oraz poszerzanie grona licencjobiorców UIC.

– Dziękuję za rozmowę.

Tendencja jest cały czas 
wzrostowa, w 2017 roku 
wyprodukowaliśmy około 
30% więcej palet niż w roku 
poprzednim. Kilka kolejnych 
firm produkcyjnych złożyło 
wnioski o licencję na 
produkcję palet UIC. Nasz 
udział w rynku europalet 
oscyluje w granicach 
15–17%. Oczywiście, celem 
jest zwiększenie tego 
udziału.
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W wielu branżach wykorzystuje się palety gdyż jest to oczy-
wisty element łańcucha logistycznego. Choć jeszcze kilka lat 
temu najczęściej dominowały palety drewniane to obecnie 
są one z powodzeniem zastępowane przez palety plastikowe. 
Stosowane są przede wszystkim tam gdzie wymagana jest 
czystość i higiena, np. w przemyśle spożywczym czy w trans-
porcie środków chemicznych.

PLASTIK  
WYPIERA DREWNO

Piotr Kreft

POOLE PALETOWE
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Jedną z najważniejszych zalet palet plastiko-
wych jako nośnika w transporcie jest oczywiście 
bardzo niewielka waga, która w branży trans-
portowej odgrywa istotną rolę. Tego typu palety 
wykonuje się za pomocą nowoczesnej techniki 
formowania wtryskowego, która polega na 
wtryskiwaniu uplastycznionego tworzywa do 
specjalnych form. Dzięki temu uzyskujemy 
odpowiednie kształty palet i ich kolor. Palety 
te można barwić, a zatem dopasować je do 
każdego użytkownika, umożliwiając lepszą 
lokalizację i kontrolę. Są one również około 
dziesięć razy bardziej trwalsze niż palety drew-
niane, ponieważ uderzenia powstałe podczas 
ich użytkowania powodują o wiele mniejsze 
skutki. 

Najbardziej jednak istotną cechą palet z two-
rzyw sztucznych jest korzystna relacja ceny do 
trwałości. Niektóre mają standardowy okres 
użytkowania nawet dziesięć razy dłuższy niż 
typowe palety drewniane.

ZMIANA PRZYZWYCZAJEŃ I STANDARDÓW

Zdaniem ekspertów szerokie zastosowanie 
plastikowych palet wymaga zmiany przyzwy-
czajeń i standardów w logistyce. I choć już bez 
problemu można znaleźć wiele przykładów ich 
wykorzystania w praktyce to nie jest jeszcze 
ten poziom, którego by sobie życzyli produ-
cenci palet plastikowych. Mówiąc o ich zale-
tach podkreślają oni przede wszystkim koszty 
eksploatacji. 

Korzystając z plastikowych odpowiedników 
zyskujemy produkt posiadający stałą tarę, 
który posłuży przez wiele lat, będzie bardziej 
higieniczny w użyciu, a w codziennej eksplo-
atacji przysporzy mniej problemów. Dokonując 
weryfikacji wydatków podczas procesu eksplo-
atacji okazuje się, że koszt użytkowania palet 
drewnianych już po roku zrównuje się z ceną 
zakupu ich plastikowych odpowiedników – 
wynika z danych spółki Georg UTZ. W testach 

brano pod uwagę paletę drewnianą, suszoną 
o wymiarze Euro 1200 × 800, certyfikowaną, 
eksploatowaną w warunkach wilgotnych na 
zewnątrz i na sucho oraz paletę o wymiarze 
Euro 1200 × 800 wykonaną z tworzywa sztucz-
nego. Testy pokazały, że paleta drewniana 
wymagała pierwszych napraw już po sześciu 
miesiącach użytkowania, szczególnie w okresie 
dużych zmian temperatur w ciągu doby (wilgoć 
i mróz osłabiają paletę). Natomiast wzrost 
kosztów eksploatacji palety plastikowej w cza-
sie wynikał tylko z założenia, iż paleta będzie 
myta po wykonaniu określonej liczby cykli.

Poza tym wszystkim zależy na trwałości. Eko-
nomicznie i praktycznie jest przecież korzystać 
z czegoś czego nie musimy wymieniać zbyt czę-
sto. Tak też jest w przypadku palet. Jest różnica 
w trwałości palet drewnianych i plastikowych 
i to zdecydowanie na korzyść tych ostatnich. 
Jak podkreślają specjaliści z Georg Utz trwa-
łość palety plastikowej jest dość powszechnie 
znana, natomiast trwałość palety drewnianej, 
jest czasami sztucznie wydłużana. Doświad-
czenie pokazuje, że paleta z tworzywa „żyje” co 
najmniej 10 lat. Paleta z drewna rzadko osiąga 
bez napraw jeden rok.

W 100 % PRZETWARZALNE

Bardzo ważnym czynnikiem jest obecnie aspekt 
ekologiczny. Co się dzieje z paletą drewnianą 
gdy już nie nadaje się do użytku? Najczęściej 
staje się odpadem zaśmiecającym środowi-
sko. Pomijając modny ostatnio trend wykorzy-
stywania palet drewnianych w architekturze 
wnętrz to jednak nie jest on na tyle pojemny, 
aby był w stanie „wchłonąć” wszystkie niepo-
trzebne już palety drewniane. A te wszystkie 
odpadające drzazgi, gwoździe i kawałki drewna? 
Każdy magazynier to zna – wieczne sprzątanie 
i ciągłe naprawy – przecież to także są koszty.

Z ekologicznego wiec punktu widzenia istot-
nym jest fakt, że materiał do plastikowych palet 



34 PALETY 2018 POOLE PALETOWE

można w 100% ponownie przetworzyć. Uszko-
dzone i połamane palety wykorzystywane 
są do wyprodukowania nowych produktów. 
Krótko mówiąc niepotrzebne palety plasti-
kowe można przetworzyć i użyć do produkcji 
nowych palet lub innych wyrobów z tworzywa 
sztucznego.

Zdaniem przedstawicieli spółki Georg UTZ 
palety plastikowe są dużo łatwiejsze w utrzy-
maniu czystości i eliminowaniu drobnoustrojów 
i bakterii. Bez przeszkód można je myć i dezyn-
fekować, a przez to skutecznie eliminować 
ryzyko pojawienia się pleśni. Ma to ogromne 
znaczenie szczególnie w przemyśle spożyw-
czym, który nakłada bardzo rygorystyczne 
w tym względzie wymagania. Szczególnie 
zalecane dla tej branży są palety higieniczne 
o całkowicie zamkniętej powierzchni, bez 
zewnętrznego ożebrowania z dopuszczeniem 
do bezpośredniego kontaktu z żywnością. 

Wystarczy je umyć, by spełniały określone 
wymagania. Palety drewniane, trzeba nato-
miast poddawać dodatkowym obróbkom 
termicznym lub chemicznym, zwiększające 
koszty ich użytkowania. Użycie palet zanie-
czyszczonych, skutkuje bardzo kosztownymi 
konsekwencjami epidemiologicznymi. Pamiętać 
należy również i o tym, że palety z plastiku 
nie wymagają żadnej obróbki ani specjalnego 
przygotowania do transportu (w przypadku np. 
wymogów fitosanitarnych). 

DYNAMICZNY RYNEK

Palety z tworzywa są popularne w magazynach 
automatycznych i centrach dystrybucyjnych, 
gdzie nie można sobie pozwolić na przestoje 
linii transportowych na skutek defektu palety. 
Wszelkie przestoje linii transportowych lub 
urządzeń to w konsekwencji znaczące koszty 
i wydłużenie czasu realizacji zlecenia.

Na rynku możemy znaleźć wielu producentów 
i firm oferujących palety z tworzysz sztucznych. 
Wg danych spółki Georg UTZ oferta palet pla-
stikowych jest dziś bardzo szeroka, zarówno 
pod względem wymiarów (Euro 1200 × 800 
mm, ISO 1200 × 1000 mm oraz półpalety 
800 × 600 mm), jak też koloru, który można 
już w przypadku większych wolumenów 
dopasować do barw firmowych czy innych 
potrzeb klienta. Szeroki jest też wachlarz palet 
niestandardowych. 

W ofercie producentów są rozwiązania prze-
widziane zarówno do przemysłowego wyko-
rzystania, jak również różne wersje palet 
higienicznych oraz palety H1, z których chętnie 
korzysta branża spożywcza. Palety dostępne 
są na 3 płozach lub 9 stopach, a także w wielu 
wersjach górnej powierzchni zapewniającej 
zabezpieczenie przed ześlizgnięciem się trans-
portowanego lub składowanego materiału. 
Dzięki wzmocnieniu w metalowe profile (opcja 
dwóch, trzech lub pięciu profili) palety mogą 
być wykorzystywane pod bardzo duże obcią-
żenia oraz do regałów wysokiego składowa-
nia. Mogą być one dodatkowo wyposażone 
w okładzinę antypoślizgową oraz oznako-
wane logiem klienta lub dowolnym systemem 
identyfikacji.

Dla branży spożywczej szczególnie zalecane 
są palety higieniczne o całkowicie zamkniętej 
powierzchni, bez zewnętrznego ożebrowania, 
z dopuszczeniem do bezpośredniego kontaktu 
z żywnością. Są łatwe w utrzymaniu czysto-

Niepotrzebne palety 
plastikowe można 
w 100 procentach 
przetworzyć i użyć do 
produkcji nowych palet lub 
innych wyrobów z tworzywa 
sztucznego.
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ści i eliminowaniu drobnoustrojów i bakterii. 
Bez przeszkód można je myć i dezynfekować, 
a przez to skutecznie eliminować ryzyko poja-
wienia się pleśni. Do strefy czystej, o dużym 
reżimie sanitarnym, najbardziej odpowiednie 
są palety higieniczne o gładkiej powierzchni, 
w kolorze białym.

Innym rozwiązaniem polecanym przez spe-
cjalistów w Georg Utz jest np. paleta H1 
o wymiarach Euro (1200 × 800 × 150 mm) 
dedykowana branży przetwórstwa spożyw-
czego. Posiada certyfikat GS1 uprawniający 
do wykorzystania do składowania produktów 
żywnościowych, takich jak mięso czy warzywa. 

Wykonana z wysokiej jakości polietylenu 
HDPE, odpornego na temperatury w zakresie 
od – 40°C do +70°C. Dolna cześć płóz ma 
konstrukcję zamkniętą, dzięki czemu idealnie 
sprawdzają się one w warunkach o specjal-
nych wymaganiach sanitarnych. Dodatkowo 
zastosowane na powierzchni palety perfora-
cje umożliwiają cyrkulację powietrza podczas 
procesu chłodzenia produktów żywnościo-
wych. Krawędź antypoślizgowa zapewnia sta-
bilne ustawienie i bezpieczne przenoszenie 
w ramach dynamicznych czynności roboczych. 
H1 jest kompatybilna z półpaletą H2 i wszyst-
kimi znormalizowanymi formatami pojemników 
w przemyśle spożywczym.

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

Wymownym przykładem na rynku palet była 
rezygnacja ( w 2016 r.) firmy Intermarché 
z wynajmowanych, drewnianych palet na rzecz 
250 tysięcy plastikowych palet Craemer, roz-
dzielonych między 35 punktów dystrybucji 
Intermarché. Firma zakupiła 60 000 plastiko-
wych półpalet (model CR2, 800 × 600 mm) 
i 200 000 plastikowych Euro palet (model D1 
ECO, 1200 × 800 mm) firmy Craemer.

Istotną cechą palet 
z tworzyw sztucznych jest 
korzystna relacja ceny 
do trwałości. Niektóre 
mają standardowy okres 
użytkowania nawet dziesięć 
razy dłuższy niż typowe 
palety drewniane.
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Francuska firma wybrała te palety po tym, jak 
wypadły one najlepiej podczas serii testów. 
Zespół Intermarché przez prawie dwa lata 
porównywał palety sześciu różnych produ-
centów. Ustalono trzy kryteria: wskaźnik strat, 
zwrotów i zniszczeń. Ten ostatni był najważniej-
szy. Palety używane są w obiegu zamkniętym, 
między punktami dystrybucji a sklepami. Jest to 
system zapewniający pełną identyfikowalność 
produktów – każda paleta wyposażona jest 
w dwa kody kreskowe. Zdaniem przedstawicieli 
firmy zastosowanie takiego rozwiązania jest 
częścią polityki mającej na celu optymalizację 
kosztów i zwiększenie automatyzacji w nale-
żących do marki magazynach.

W swoim wyborze Intermarché kierowało się 
nie tylko aspektem ekonomicznym – podkreśla 
spółka – palety plastikowe są lżejsze, bezpiecz-
niejsze i bardziej praktyczne dla pracowników, 
którzy codziennie ich używają. Paleta drewniana 
waży 22-23 kg, a produkt firmy Craemer jedynie 
14. Gładka powierzchnia pozwala na pracę bez 
rękawic ochronnych, wyeliminowane jest też 
ryzyko wystąpienia drzazg lub odłamków, które 
mogą uszkodzić oczy. W oświadczeniu przed-
stawicieli francuskiej spółki możemy przeczytać 
– palety rejestrowane są w sklepach i wracają 
do obrotu, pełna rotacja zajmie mniej więcej 
tydzień. To oznacza, że w ciągu roku każda 
paleta przejdzie przez pełen cykl około 50 razy, 
czyli nasza inwestycja zwróci się w 2,5 roku. 
Koszt jednostkowy jest oczywiście wyższy niż 

w przypadku palet drewnianych, ale nasz wybór 
wiąże się z korzyścią na dłuższą metę.

SZEROKIE ZASTOSOWANIE

Na rynku dostępne są rozwiązania uniwersalne, 
wśród których dobrym przykładem jest paleta 
UPAL-I produkcji Georg Utz. Jest to lekka paleta 
dystrybucyjna występująca w dwóch wymiarach 
(Euro 1200 × 800 mm lub ISO 1200 × 1000), 
przeznaczona do obciążeń statycznych do 
6000 kg, którą w każdej chwili, jeśli pojawi taka 
potrzeba, można uzbroić w metalowe profile 
i wykorzystać do regałów wysokiego składo-
wania. Paleta została skonstruowana w taki 
sposób, że przesuwa się całkowicie bezgłośnie 
na pasach taśmociągu albo w prowadnicach 
przenośnika. Konstrukcja palety zapewnia długi 
cykl życia – nie ściera się, a przenośniki nie 
wymagają częstego czyszczenia. Występuje 
w dwóch opcjach – z powierzchnią gładką lub 
ze specjalnym rantem. Opcjonalnie istnieje 
również możliwość zastosowania korków anty-
poślizgowych na górnej lub/i dolnej powierzchni 
palety (opcja). Producenci palet oprócz standar-
dowych rozwiązań realizują też zlecenia pod 
specjalne potrzeby swoich klientów, co oznacza 
możliwość skonstruowania specjalnych mie-
szanek surowca, które sprawdzą się np. w bar-
dzo trudnych warunkach i niskiej temperaturze.

Kolejnym przykładem mogą być palety higie-
niczne H1 oferowane przez spółkę Schoeller 
Allibert np. paleta H1 z certyfikatem GS1 – 
została zaprojektowana z myślą o przemyśle 
mięsnym, spożywczym i handlu detalicznym. 
Jest kompatybilna z różnymi systemami prze-
ładunkowymi. Jedną z jej największych zalet 
jest gładka powierzchnia zapewniająca łatwość 
utrzymania w czystości. Producent podkreśla, 
że ledwie 18-kilowa paleta jest w stanie unieść 
ładunek o masie 1 tony.

Konstrukcja palety plastikowej H1 została 
wyposażona w kratki zapewniające przepływ 

Większość palet 
plastikowych to konstrukcje 
gniazdowe umożliwiające 
zestawianie palet jedna 
w drugą. 
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powietrza, a przez to wentylację, możliwość 
schnięcia i szybkiego chłodzenia towarów. 
Dostępne są dwie wersje. Każda z nich ma 
wymiary 1200 × 800 i jest odporna na zama-
rzanie do – 20 st. Celsjusza. Ponadto brzegi 
palety zostały wyposażone w 7 mm obręcze 
zwiększające stabilność stosu pustych palet 
ustawianych jedna na drugiej.

Szeroką ofertą plastikowych palet i skrzyniopa-
let dysponuje także Promag S.A. Przeznaczone 
są do różnego rodzaju produktów sproszko-
wanych, granulatów, mięsa, owoców, warzyw, 
ryb, zarówno w procesie produkcyjnym, jak i do 
przechowywania w chłodniach i magazynach.

Z kolei firma firma GalaProdukt w swojej ofercie 
zwraca uwagę na lekką paletę Fidus Light 604 
o rozmiarze 400 × 600 × 125 mm, ważąca zale-
dwie 1 kg. Materiałem, z którego ją wykonano 
jest polyolefin. 

Natomiast spółka Replastik podkreśla wyż-
szą trwałość statyczną i dynamiczną (swoich 
plastikowych palet) na poziomie 3000/900 
kg, a także wysoką odporność, między innymi 
na kwasy, zasady, sole, tłuszcze, oleje, roz-
puszczalniki, grzyby i bakterie. Oferta obejmuje 
kilka wariantów do wyboru: palety monoblok 
oraz palety zestawne. Palety te są dostępne 
w dwóch wersjach – z rantem i bez rantu. 

Dzięki informatyzacji, nowoczesnym systemom 
magazynowym i nowym technologiom pojawiła 
się także możliwość dokładnego monitorowania 
obiegu palet. Producenci są w stanie już na eta-
pie produkcji umieścić wewnątrz palety znacznik 
elektroniczny do kontroli ich przepływu. 

Generalnie więc nie ma problemu z wyborem 
odpowiedniej oferty, a w wielu przypadkach 
łańcucha dostawa tworzywo sztuczne nie ma 
sobie równych.
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Firma Palety Plus Sp. z o.o. działa na 
rynku palet od 2014, przy czym jej 
początki sięgają roku 2011. W firmie 
zatrudnionych jest 12 osób, mamy 
własny transport oraz zaplecze maga-
zynowo produkcyjne, by jako firma 
handlowo-produkcyjna oferować sze-
roki wachlarz palet drewnianych. Spe-
cjalizujemy się w dostarczaniu palet 
jednorazowych nowych i używanych, 
wykonywanych w rozmiarach typo-
wych, jak również indywidualnie dopa-
sowanych do potrzeb naszych klientów. 
W ofercie firmy znajduje się również 
przechowywanie, wynajem, odkup, 
naprawa i wymiana palet.

DUŻA 
WAGA 
SERWISU

SPRZEDAŻ PALET

W 2017roku sprzedaliśmy ponad 320 000 palet drew-
nianych w różnych rozmiarach. ok 40% to palety tzw. 
„jednorazowe” w typowym rozmiarze 1200 × 800. 
Palety EUR stanowiły ok 18% całkowitej sprzedaży, 
natomiast palety nowe suche z certyfikatem IPPC ok 
8%. Poza paletami w rozmiarze 1200 × 800 oferujemy 
również palety w rozmiarach 800 × 600, 1200 × 1000, 
600 × 400, palety typu CP, jak również palety o nie-
standardowych rzadziej spotykanych wymiarach wg 
indywidualnych zamówień. 

NAPRAWA PALET 

Od stycznia 2015 roku posiadamy licencję na naprawę 
palet UIC / EUR. Naprawiamy około 1000 palet EUR 
miesięcznie oraz około 8000-10000 palet jednorazo-
wych. Naprawa palet drewnianych w naszym zakła-
dzie odbywa się w sposób konwencjonalny, spotykany 
w większości zakładów w branży paletowej. Niemniej 
mając na uwadze dalszy rozwój firmy, czynimy sta-
rania aby w niedalekiej przyszłości zmodernizować 
stanowiska naprawcze, jak również wspomóc procesy 
sortowania i naprawy palet wykorzystując rozwiązania 
automatyczne.

IPPC PL 30-708 

W roku 2015 roku uruchomiliśmy suszarnię do 
drewna, a we wrześniu tegoż roku otrzymaliśmy 
z Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu świa-
dectwo IPPC PL – 30 708 HT potwierdzające, że jako 
firma mamy możliwość produkcji wyrobów z drewna 
w sposób zgodny z wymaganiami fitosanitarnymi, 
określonymi w normie ISPM 15:2009. W naszym 
przedsiębiorstwie suszarnia służy głównie do przy-
gotowywania elementów do naprawy palet EUR, 
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jak również do obróbki fitosanitar-
nej palet 1200 × 800. Kompaktowe 
wymiary suszarni umożliwiają ela-
styczne podejście do realizowanych 
zamówień, a co za tym idzie suszenie 
mniejszych partii wyrobów co jest cha-
rakterystyczne dla niestandardowych 
produktów.

RECYKLING ODPADÓW 
DREWNIANYCH

W naszej działalności oferujemy 
również usługi związane z odbiorem 
oraz odkupem palet uszkodzonych, 
jak również złomu paletowego oraz innych odpadów 
sklasyfikowanych pod kodem 15 01 03. Od 2016 roku 
posiadamy stosowne zezwolenia na transport, zbie-
ranie i przetwarzanie odpadów drewnianych, dlatego 
też współpraca z kontrahentami może się odbywać 
również w oparciu o Karty Przekazania Odpadu (KPO).

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Nasza firma dysponuje własnym transportem. Prowa-
dzimy sprzedaż do firm na terenie Wielkopolski, nato-
miast odbiory i odkup palet na terenie całego kraju. 
Jednorazowo dostarczamy od 30–1000 szt. palet. 
Naszymi klientami są zarówno duzi odbiory sieciowi, 
jak również bardzo często mniejsze lokalne przedsię-
biorstwa. Większość palet składujemy w pomiesz-
czeniach zadaszonych, dysponujemy halą namiotową 
o powierzchni 450 m2. Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom naszych klientów chcemy dostarczać palety 
suche, dlatego poza paletami EUR/UIC składujemy 
„pod dachem” również palety tzw. jednorazowe. Dzięki 
własnemu transportowi możemy zapewnić bardzo 
dobry serwis, do którego jako przedsiębiorcy przykła-
damy dużą wagę.

PODSUMOWANIE 

Firma Palety Plus to mała elastyczna firma, która stara 
się zapewnić swoim klientom kompleksową obsługę 
związaną ze sprzedażą i zakupem palet drewnianych 

nowych i używanych, palet IPPC, jak również naprawy 
i odbioru palet uszkodzonych (KPO), Mając na uwa-
dze dalszy rozwój firmy, poszerzamy naszą ofertę, 
o produkcję nowych palet EUR/UIC, na uruchamianej 
automatycznej linii do zbijania palet.

KLUCZOWE FAKTY:
2011 rok – Początki firmy 
03.2012 – Zakup pierwszego auta dostawczego 
09.2012 – Zakup pierwszego auta ciężarowego
06.2013 – Zakup trzeciego auta – Tandem
01.2015 – Licencja na naprawę palet UIC/EUR
08.2015 – Zakup czwartego auta – Tandem 
09.2015 – certyfikacja IPPC PL 30-708 
02.2016 – zezwolenie na transport, zbieranie 
i przetwarzanie odpadów (KPO 15 01 03)
2018 rok – rozwój i modernizacja floty – 2 środki 
transportu
2018 rok – uruchomienie produkcji palet 
EUR/UIC

Palety Plus Sp. z o.o.
ul. Janiny Omańkowskiej 58
60-465 Poznań
www.paletyplus.pl • biuro@paletyplus.pl
Magazyn i produkcja:
Pecna 62-053 ul. Bieczyńska 23
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Zarządzanie paletami wcale nie jest zadaniem łatwym, wskazuje na to wciąż 
obecny problem ginących palet. O ile przedsiębiorstwa są w stanie zapanować nad 
rozrachunkami z kontrahentami w zakresie ilości, o tyle ewidencja wartościowa 
pozostawia wiele do życzenia. Problemu tego można uniknąć. Jak? Wprowadzając 
odpowiedni system obrotu paletami. Implementacja takiego narzędzia pozwala 
kierownikom magazynu dokładniej i kompleksowo weryfikować oraz nadzorować 
obrót paletami. Każdy ruch palety – przyjęcie, wydanie – jest potwierdzany kilkoma 
informacjami: ilością, jakością, rodzajem nośników. A to bardzo znacząc informacje.

SYSTEMY 
USPRAWNIAJĄCE  

ZARZĄDZANIE 
PALETAMI

Natalia Pypeć
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Podstawowymi problemami, z którymi zmagają 
się kierownicy magazynów, są odpisy paletowe 
oraz reklasyfikacja nośników przez odbiorców 
towaru. Straty palet niekiedy sięgają nawet 
kilkunastu procent. To po pierwsze. Po drugie: 
kwestia zarządzania paletami. Mają one swoją 
żywotność (3–5 cyklów), następnie wymagają 
pewnych działań naprawczych bądź utylizacji. 
Nierzadko też palety są podmieniane. Odpo-
wiedzią na te i wiele innych problemów zwią-
zanych z procesami magazynowymi są właśnie 
systemy informatyczne klasy WMS (Warehouse 
Management System). 

Na rynku nie brakuje producentów tworzą-
cych oprogramowanie wspomagające zarówno 
zarządzanie paletami, jak i inne procesy maga-
zynowe, poniżej prezentacja kilku systemów.

QUANTUM QGUAR 

Producent rozwiązań informatycznych dla firm 
produkcyjnych, dystrybucyjno-handlowych, 
spedycyjno-transportowych, a także centrów 
logistycznych i dystrybucyjnych. Nieprzypad-
kowo takie szerokie grono odbiorców, gdyż 
firma proponuje różne systemy od systemów 
planowania produkcji i zarządzania nią, poprzez 
systemy zarządzania transportem, a także 
ruchem i miejscami parkingowymi, aż po sys-
temy zarządzania magazynem. Ten ostatni 
z wymienionych nosi nazwę: QGUAR WMS 
PRO. Oprogramowanie wspiera każdą fazę 
procesów magazynowych: przyjęcie towaru, 
składowanie, kompletację i wreszcie wydanie. 
W tym także rejestruje ruchy palet. Ponadto 
pozwala zoptymalizować wykorzystanie miejsc 
magazynowych oraz poprawić efektywność 
pracy magazynierów. 

SOFTWARE STUDIO

Firma oferująca nowoczesne aplikacje i rozwią-
zania informatyczne w firmach logistycznych 

oraz produkcyjnych. W pakiecie usług znajduje 
się również narzędzie usprawniające zarządza-
nie paletami – program PALETY. Przesłanką 
powstania programu PALETY była potrzeba 
ewidencjonowania obrotu palet. Wszelkie ruchy 
nośników rejestrowane są za pomocą doku-
mentów. W przypadku wydawania palet są 
to: WZ (wydanie zewnętrzne), WZB (wydanie 
bezpośrednie), RW (rozchody wewnętrzne). 
Przyjęcie palet poświadcza dokument, jakim 
jest kwit paletowy. Jest on wystawiany na 
bramie wjazdowej zakładu. Zwrot ewidencjono-
wany jest ilościowo i jakościowo (ocenia się stan 
jakości oraz przypisuje się paletom pewne kate-
gorie). W kartotece znajdują się następujące 
pozycje: magazyn, indeks, nazwa, jednostka 
miary, stan, cena ewidencyjna. Na podstawie 
tych danych można wygenerować raport, który 
będzie obejmował określony przedział czasowy. 
Co więcej, istnieje możliwość raportowania 
stanów magazynowych palet z dokładnością 
do kierowcy czy przewoźnika. Podmiot realizu-
jący transport towaru odpowiada zarówno za 
powierzone towary, jak i palety. Dane dotyczące 
przewoźników rejestrowane są w kartote-
kach i każde wydanie oraz przyjęcie wpływa na 
saldo przewoźnika. Funkcjonalności programu 
wspomagają pracę osób odpowiedzialnych za 
rozliczanie palet. 

ASSECO WAPRO ERP

Producent aplikacji do zarządzania pracą róż-
nych działów w małych i średnich przedsię-
biorstwach. Systemy występują w różnych 
wariantach. WAPRO Mag, obok modułów 
zarządzania sprzedażą i finansami, ma rozbu-
dowany moduł odnoszący się stricte do gospo-
darki magazynowej. Funkcjonalności w obrębie 
tego ostatniego pozwalają na sprawną ewiden-
cję towarów oraz nośników wykorzystywanych 
do ich transportu. Ponadto system ten wyposa-
żono w szereg narzędzi sprzyjających poprawie 
efektywności pracy magazynierów.
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THINK 

Specjaliści z firmy Think przygotowali WMS 
Think Espiro. Jest to program do zarządzania 
magazynem, przeznaczony dla: producentów, 
dystrybutorów, usługodawców – chcących 
zautomatyzować i usprawnić gospodarkę 
magazynową. System ten szczególnie polecany 
jest firmom wykonującym dużą ilość różnych 
operacji magazynowych i kładącym nacisk 
na śledzenie pewnych parametrów towarów 
(m.in. numerów partii produkcyjnych, terminów 
przydatności). Obok kontroli towarowej system 
ten pozwala na ewidencję nośników wyko-
rzystywanych w obrocie. Niewątpliwą zaletą 
programu jest możliwość integracji z innymi 
systemami klasy ERP oraz innymi systemami 
wspomagającymi logistykę firm. 

DATACONSULT 

Proponuje system ExpertWMS, którego zada-
niem jest wspieranie procesów zarządza-
nia magazynem od przyjęcia oraz lokalizacji 
towarów i surowców (w tym także nośników) 
poprzez zatowarowanie stref kompletacyjnych, 
gniazd, linii produkcyjnych, aż po wydania. Pro-
cesy mogą być jedno – bądź wieloetapowe, 
mogą również opierać się na dyspozycjach. 
Narzędzie WMS elastycznie reaguje na sygnały, 
uruchamiając m.in. procedury kontroli jakości, 
inwentaryzacji towaru czy automatycznych 

powiadomień. Oznacza to, że przyczynia się do 
zwiększenia wydajności magazynu oraz opty-
malizacji kosztów związanych z jego funkcjo-
nowaniem zarówno na poziomie operacyjnym, 
jak i zarządczym.

MECALUX

Easy WMS to oprogramowanie stworzone 
i wdrożone przez firmę Mecalux. Produkt 
wspiera procesy operacyjne magazynów, 
w tym także gospodarkę paletową. Na sys-
tem składa się szereg kompatybilnych ze sobą 
aplikacji oraz narzędzi informatycznych. Poza 
tym system ten charakteryzuje się różnymi 
poziomami zaawansowania. Te szerokie moż-
liwości pozwalają korzystającym dopasować 
produkt do własnych potrzeb. Na nic zdadzą 
się rozbudowane funkcjonalności w magazynie 
małego przedsiębiorstwa, natomiast usprawnią 
procesy logistyczne zachodzące w magazynach 
wielkopowierzchniowych. 

Systemy klasy WMS zwykle charakteryzują 
się dynamiczną bazą, co oznacza, że wszelkie 
przesunięcia międzymagazynowe, przyjęcia 
czy wydania są rejestrowane na bieżąco. Każdy 
produkt połączony jest z nośnikiem, nośnik 
z kolei – z konkretnym miejscem magazyno-
wym. Producenci oprogramowani WMS nie-
mal zgodnie podkreślają korzyści z wdrożenia 
danych systemów. Obok usprawnień w zakresie 
gospodarki paletowej, wymieniają następujące 
zalety: planowanie wysyłek przy optymali-
zacji posiadanych zasobów, skrócenie czasu 
magazynowania towarów, a w konsekwen-
cji obniżenie kosztów zamrożonego kapitału, 
koordynowanie prac magazynowych, kontrola 
lokalizacji towarów, szybsze przygotowanie 
zamówień oraz redukcja błędów podczas kom-
pletacji, lepsze wykorzystanie zasobów ludz-
kich. Zaprezentowane wyżej systemy w sposób 
bardziej lub mniej kompleksowy podchodzą do 
usprawnień działań i procesów odbywających 
się w magazynach.

Na rynku nie brakuje 
producentów tworzących 
oprogramowanie 
wspomagające zarówno 
zarządzanie paletami, jak 
i inne procesy magazynowe.
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Ostatnia mila staje się, z punktu widzenia logistyki, coraz większym wyzwaniem. 
Uważa się, że jest to najbardziej kosztowny element w całym procesie logistycznym. 
Rozwiązania, które wspierają łańcuch dostaw w jego końcowym etapie są poszu-
kiwane przez producentów i pożądane przez sieci handlowe. CHEP Polska wpro-
wadził do swojego portfolio trzy nośniki paletowe, które odpowiadają na trzy różne 
zapotrzebowania rynku: obniżają koszty, przyspieszają proces konfekcji towarów 
i wspierają działania sprzedażowe na terenie sklepu.

ROZWIĄZANIA 
OSTATNIEJ MILI  

RÓWNOWAŻĄ 
ŁAŃCUCH DOSTAW

CHEP
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Rozwiązania wspierające efektywność tak 
zwanej ostatniej mili (Last Mile Solutions) są 
odpowiedzią na wiele problemów w staraniach, 
by sprzedaż była zgodna z określonymi celami, 
takimi jak zwiększenie przychodu, czy efek-
tywność kosztowa. W portfolio CHEP Polska 
znajdują się trzy rozwiązania z zakresu LMS: 
plastikowa ćwierćpaleta wystawowa, ćwierć-
paleta wystawowa na kółkach „Dolly” oraz 
drewniana półpaleta. Każdy z tych nośników 
odpowiada na inna potrzebę rynku. 

CHEP dostarcza swoim partnerom strategicz-
nych rozwiązań wspierających ich działalność 
biznesową. Nasz system uszczelnia i optyma-
lizuje łańcuch dostaw powodując jednocześnie 
oszczędności ekologiczne. Korzystając z naj-
nowszych rozwiązań wystawowych CHEP nasi 
klienci zyskują podwójnie – w obszarze logistyki 
i transportu oraz rozwiązań marketingowych 
wzmacniających sprzedaż – mówi Kinga Di 
Salvo, Country General Manager CHEP Polska  
i kraje bałtyckie.

Sieci handlowe zwracają uwagę na potrzebę 
standaryzacji rozwiązań. Właśnie to działanie 
pozwala na ograniczenia strat i luk w łańcuchu 
dostaw. Niska jakość palet, które nie podle-
gały standaryzacji rynku generowała ryzyka 
dla ludzi i straty w towarach. Standaryzacja 

rozwiązań i wprowa-
dzanie wysokiej jakości 
nośników z zamknię-
tego poolu paletowego 
niweluje te zagrożenia. 
Już teraz, wiodące dys-
konty w Polsce prowa-
dzą sprzedaż towarów 
bezpośrednio z pół-
palet lub z ćwierćpalet 
wystawowych, ogra-
niczając do minimum 
potrzebę  konfekc j i 
towarów na półkach. 
Ten rodzaj sprzedaży 

odpowiada na trend rozwoju sklepów typu 
convenience, gdzie na małej, kompaktowej 
powierzchni korzystanie z wózków przy roz-
kładaniu towarów jest trudne, ryzykowne lub 
wręcz niemożliwe. 

Rozwiązania wystawowe CHEP to korzyści 
dla sieci handlowych i sklepów. Zyskują czas  
i ograniczają straty wynikające z braku rotacji 
towarów, a lepsza widoczność i stała dostęp-
ność równa się zwiększeniu sprzedaży. Stand 
wystawowy jest jednocześnie nośnikiem 
transportowym, co ułatwia optymalizację 
zasobów w sklepie. Ćwierćpaleta wystawowa  
w porównaniu z tradycyjną ekspozycją 
ogranicza do minimum czynności związane 
 z wykładaniem i uzupełnianiem towaru – pod-
kreśla Kinga Di Salvo.
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