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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 oznakowania umieszczono na lewym wsporniku
» Znak obróbki fitosanitarnej według standardu ISPM.15 umieszczony jest na środkowym wsporniku, poniżej znajduje się znak
kolei nadającej licencję QBB jak również nr
licencji producenta i data produkcji w układzie 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 istniejącego na rynku od ponad 50 lat!
Znak EUR w owalu na prawym wsporniku
gwarantuje oryginalność palety EUR wykonanej w oparciu o normę UIC 435 w zapewnionym 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
Związek Producentów Europalet
UIC
ul. Polna
6A
www.uic-eur.pl
ul. Radzymińska
326/322
biuro@zpeuic.pl
05-091
Ząbki

www.uic-eur.pl

W sprawie licencji prosimy o kontakt:
biuro@zpeuic.pl
SGS
Polska Sp. z o.o.
Adam Paciorek
mobile: +48 601 975 510
adam.paciorek@sgs.com
www.pl.sgs.com



WPROWADZENIE

ANDRZEJ SZYMKIEWICZ

PROCESOWY
NOŚNIK
Paleta to bezsprzecznie
najczęściej używany nośnik
transportowy na dyna
micznie rozwijającym się
rynku logistycznym. Bez tej
znormalizowanej jednost
ki trudno wyobrazić sobie
dzisiejszą gospodarkę, która
potrzebuje wielu nośników
odpowiadających oczekiwa
niom użytkowników.

N

a rynek trafiają zatem palety z kartonu, tworzywa, metalu i innych
surowców spełniających wymagania
coraz bardziej zaawansowanych procesów technologicznych. Pojawienie
się nowego polskiego produktu palet
NDHP ożywiło branżę i ducha konkurencyjności. Nowa marka zdobywa
kolejnych znaczących klientów.
Żywotność palet jest zróżnicowana.
Palety drewniane czy kartonowe nie
wytrzymują wielu obciążeń i dość szybko poddawane są utylizacji. Trwalsze,
plastikowe lub metalowe, funkcjonują
w obiegu nawet do kilkunastu lat. Palety drewniane, zanim utracą całkowicie
wartość użytkową zgodną z normami,
poddawane bywają co prawda naprawie, która wykonywana jest zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Te działania wydłużają ich żywotność, jednak
generują koszty, które wpływają na
ogólny bilans użytkowania nośnika.
O kosztach związanych z wykorzystywaniem palet, szczególnie modeli
plastikowych, możemy przeczytać wewnątrz tego wydania.

Rynek palet w Polsce przeżywa swego
rodzaju kryzys „wartości”, ponieważ nadal organizacja EPAL, po wypowiedzeniu umowy UIC, nie uznaje palet UIC
EUR jako wymiennych, równoprawnych
nośników transportowych. Powstały
dwa lata temu Związek Producentów
Europalet UIC ma zgoła inne stanowisko
w tej sprawie, zachęcając do normalizacji rynku i wymiany palet UIC EUR
z paletami EPAL. Pozycja palety UIC EUR
na rynku rośnie, Związek pracuje nad
zwiększaniem świadomości użytkowników palet UIC EUR i odbudową pozycji
tego nośnika transportowego, o czym
możemy przeczytać w wywiadzie ze Sławomirem Ruskiem, nowym prezesem
Związku Producentów Europalet UIC.
Ile jest na rynku palet, tego dokładnie
nikt nie wie, jedynie Stowarzyszenie
EPAL podało wyniki dotyczące całej
grupy. Według ich danych organizacja wypuściła na rynek 121,8 mln
wyprodukowanych i naprawionych
palet z logo EPAL. Kolejny rok z rzędu
przekraczając liczbę stu milionów palet
dostarczonych do użytkowników. To
niewątpliwie czołowy dostawca tego
nośnika w poolu otwartym, jednak mający dynamicznie odradzającego się
konkurenta – organizację UIC.
„Palety 2019” to publikacja opisująca
skomplikowane relacje na rynku palet
w Polsce – rynku traktowanego przez
ekonomistów lekceważąco, jednak
mającego znaczący potencjał biznesowy. A nade wszystko bezwzględnie
potrzebnego dla prawidłowego funkcjonowania procesów logistycznych.
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WYWIAD

SŁAWOMIR RUSEK

PRZYWRACAMY
PALETĘ UIC EUR
RYNKOWI
Sławomir RUSEK, Prezes
Związku Producentów Euro
palet UIC, opowiada o dzia
łalności Związku, rynku
palet, pozycji palety UIC EUR
na rynku i planach rozwoju
tej najmłodszej organizacji
paletowej, w rozmowie z An
drzejem Szymkiewiczem.
Andrzej Szymkiewicz: Minęły dwa
lata od założenia Związku Producentów Europalet UIC, na odbytym
w kwietniu br. Walnym Zebraniu
Członków wybrano nowe władze,
został Pan prezesem, poprzednie
władze się nie sprawdziły?
Sławomir Rusek: Poprzedni członkowie
zarządu ze względów osobistych złożyli
rezygnację, wobec czego nie pozostało
nic innego jak powołać nowe władze.
Wybrano zarząd, z moją osobą jako Prezesa Związku Producentów Europalet UIC.
Ilu członków jest w związku?
W Związku zarejestrowanych jest 35
firm, reprezentujących producentów
i naprawiaczy palet UIC EUR.

Czy wszyscy członkowie założyciele,
nadal są w Związku?
Z pośród tych 15 firm zakładających
Związek, dwie firmy zrezygnowały z członkostwa, z powodu zmiany
branży działalności. W ciągu dwóch
lat przybyło firm i stajemy się znacząca
organizacja na rynku palet EUR.
Główne zadanie Związku, to jest
budowa dobrego wizerunku palety
EUR, udaje się to robić?
Od początku istnienia Związku postawiliśmy sobie za cel, budowanie świadomości palety EUR wśród uczestników rynku palet, ponieważ wiele
instytucji czy użytkowników nie ma
wiedzy na temat palety UIC EUR. Pracujemy nad wizerunkiem palety UIC EUR
i jej prawidłową identyfikacją, a także
uświadamiamy, że paleta ze znakiem
UIC EUR jest prawnie chroniona, poprzez ustawę o własności przemysłowej, a ten znak należy do kolei. Paleta
jest prostym technicznie produktem,
posiada znormalizowane wymiary i parametry techniczne, które nie zmieniły
się od 1961 roku zawarte w normie UIC

Dążymy do tego aby zbudować świadomość dobrej
palety UIC EUR, którą każdy zna i jest pewny jej
jakości. Kupiona biała paleta UIC EUR może być wymieniona, sprzedana, zamieniona, odstawiona gdzieś
do składu, by potem ponownie wejść do obrotu
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Fot. Sławomir Rusek

435. Palety UIC EUR wykonane zgodnie z normą przenoszą bardzo duże
obciążenia, znajdują zastosowanie we
wszystkich obszarach składowania,
łącznie z regałami wysokiego składowania.
Jak w praktyce wygląda ochrona
palety UIC EUR?
Współpracujemy na stałe z SGS, który
kontroluje produkcję palet, współpracujemy z Urzędem Celnym, zrealizowaliśmy wiele szkoleń dla celników,
by eliminowali podrobione palety UIC
EUR przekraczające nasze granice. Raill
Cargo ma swoje biuro prawne w Polsce
i koordynuje wszystkie prawne kwestie
ochrony znaku towarowego palety UIC
EUR. Realizujemy szkolenia u klientów,
mówimy o cechach palety definiujące
ich jakość i autentyczność, by wiedza
na temat naszej palety była jak najszersza, również wśród kadry zarządzającej,
która podpisuje kontrakty.
Jak sieci handlowe odnoszą się do
Waszej organizacji?
Sieciom handlowym zależy na dobrej
palecie z odpowiednim świadectwem

jakości, my taką paletę oferujemy, dlatego ta współpraca układa się coraz lepiej. Włączyliśmy sieci handlowe w cykl
szkoleń i regularnie prowadzimy szkolenia w z zakresu karty oceny palety UIC
EUR oraz działalności naszego Związku,
kim jesteśmy i co robimy. Przed powstaniem Związku nikt o UIC nie słyszał,
teraz jest już z nami kontakt, w sprawie
palety UIC EUR jest z kim porozmawiać,
to bardzo ważna zmiana jakościowa na
naszym rynku palet.
Po cofnięciu licencji Stowarzyszeniu
EPAL, na paletach tegoż Stowarzyszenia zostały znaki EPAL w owalu,
łudząco podobne do znaku EUR, jak
z tym sobie radzicie?
Odpowiadamy zwiększającym się udziałem palety UIC EUR na rynku, te wszystkie nasze działania temu służą, ten udział
w rynku systematycznie rośnie. Zwiększa
się rozpoznawalność naszych znaków,
powoli zmieniamy świadomość naszych
użytkowników, którzy korzystają zarówno z palet UIC jak i EPAL, bo na rynku te
palety są wymienne.
Jaki jest Państwa udział w rynku?
W tym roku nasz udział wzrósł do ok.
25% i jest na ścieżce wzrostowej, zaczyna być widoczny powrót do palety
UIC EUR, coraz więcej się jej produkuje,
a największym europejskim producentem jest obecnie Hiszpania, Polska jest
na drugim miejscu. Paleta EUR jest i będzie, pojawiła się jako znormalizowany
produkt o wysokich parametrach użytkowych w 1961 roku i jest najlepszym
jak dotąd nośnikiem transportowym.
Pojawiają się na rynku palety z innych
materiałów, jednak to paleta drewniana
UIC EUR jest tym najlepiej przystosowanym do transportu nośnikiem.
Jak się układa współpraca ze Stowarzyszeniem EPAL?

Fot. ZPE UIC

Na dzień dzisiejszy, odbyło się spotkanie zapoznawcze z dwoma przedstawicielami zarządu Stowarzyszenia EPAL,
na którym wymieniliśmy poglądy dotyczące rynku palet. Spotkanie odbyło się
w atmosferze zrozumienia wspólnych
celów, ponieważ wszystkim nam zależy, aby na rynku były palety dobre spełniające obowiązujące normy. Chcemy
połączyć siły aby eliminować z rynku
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palety nie spełniające norm, o niskiej
jakości, które zagrażają obrotowi towarowemu. Wspólnie walczyć z podróbkami i nieuczciwymi dostawcami
fałszowanych produktów, wymijając
się informacją na ten temat. To spotkanie, „ociepliło” stosunki pomiędzy
Stowarzyszeniem i Związkiem, z czego
jesteśmy zadowoleni, ponieważ mamy
wspólny cel. Nasza pozycja na rynku

z każdym rokiem nabiera znaczenia,
stajemy się, jak sądzę istotnym partnerem w dalszych działaniach.
Te rozmowy to bardzo dobra informacja dla rynku, jakie są wasze
oczekiwania w stosunku do Stowarzyszenia EPAL?
Naszej organizacji zależy na tym, aby na
rynku było jak najwięcej palet dobrych,
zgodnych z kodeksem UIC. Z PKN Epal
będziemy się wspierać informacją o pojawieniu się na rynku palet niezgodnych. To jest nasz wspólny cel eliminowanie palet podrobionych .
Jak duży jest to problem, tych „fałszywek”?
Szacujemy, że jest to rząd wielkości
w granicach 15–20% całego rynku
palet drewnianych, wahający się w zależności od dynamiki rynku i aktywności ościennych krajów, jak Białoruś czy
Ukraina. Duże znaczenie w eliminowaniu palet podrabianych, mają szkolenia
w zakresie identyfikacji, które bardzo
intensywnie realizujemy.
Jakie są zalety palety EUR i poolu
otwartego?
Dążymy do tego aby zbudować świadomość dobrej palety EUR, którą każdy zna i jest pewny jej jakości, biorąc
pod uwagę taki sam punkt widzenia
organizacji EPAL, to uważam, że to jest
jedno z lepszych rozwiązań na rynku.
Kupiona biała paleta EUR może być
wymieniona, sprzedana, zamieniona,
odstawiona gdzieś do składu, by potem
ponownie wejść do obrotu. Duże firmy
logistyczne nie wożą palet po kraju,
tylko korzystają z sytemu wymiennego
jest to ogromna oszczędność kosztów.
Sami producenci zrzeszeni w naszym
związku, dostarczają palety „zastępczo”
klientom, którzy potrzebują paletę
w innym miejscu niż siedziba firmy, to

jest swoista siatka dostaw, które się uzupełniają, by nie generować kosztów.
Czy myśleli Państwo o systemie
do zarządzania takimi operacjami
i zmaterializować te „koleżeńskie”
przysługi?
To jest jakiś pomysł, będziemy analizować te zachowania i sprawdzać jak
można odpowiednio, „zastosować” takie przypadki, by przynosiły korzyści
wszystkim ich uczestnikom.
Jaki jest udział w rynku palety UIC
EUR?
Twardych danych nie posiadamy jednak z każdym rokiem nasz udział zwiększa się, szacujemy że w roku ubiegłym
wzrósł o 30%, w stosunku do 2017 roku.
Czyli rynek się otwiera na palety UIC
EUR?
On zawsze był otwarty na palety EUR,
tylko w związku z tymi zawirowaniami
licencyjnymi, wiele osób nie wie o palecie UIC EUR, co skutecznie zmieniamy poprzez nasze szkolenia i kontakty
z klientami. Monopolistyczne zapędy
pewnych organizacji trochę zdezorganizowały rynek, powstanie naszego
Związku spowodowało, że paleta UIC
EUR wraca do świadomości użytkowników jako pełnoprawny produkt zgodny
z kartą UIC 435. Rynek sam reguluje
procesy wymienności palety na rynku,
już niemal w całej Europie palety UIC
EUR są wymieniane z paletami EPAL
i to jest naszym zdaniem dobry znak.
Jak rynek palet się rozwija, jest
mowa o pewnym wyhamowaniu, czy
to widać?
Patrząc na zamówienia to jest lekka
zmiana w ich ilości, rynek palet jest
zależny od wielu czynników, nawet
i pogodowych, widać to analizując
miesięczną sprzedaż, gdzie miesiące

PALETY 2019

07

Paleta EUR jest i będzie,
pojawiła się jako znormalizowany produkt
o wysokich parametrach
użytkowych w 1961 roku
i jest najlepszym jak dotąd nośnikiem transportowym

”

letnie cieszyły się zwiększonym popytem. Teraz jest nieco inaczej, nie ma
płynności w zamówieniach, są odkładane terminy zamówień i dostaw, dotyczy to szczególnie małych i średnich
firm. W dużych firmach tego nie widać,
tam wręcz przeciwnie nadal jest spory
wzrost. Tak więc mówienie o kryzysie,
jest trochę mówieniem na wyrost.
Plany na ten rok, będą się skupiały
na…
Planujemy rozmowy z EPALEM aby dalej
normalizować rynek palet a także zacieśnić współpracę z Raill Cargo z Austrii,
by wzmocnić naszą pozycję. Związek
Producentów Europalet UIC EUR jest
organizacją skupiającą w swoich szeregach producentów i naprawiaczy palet
UIC EUR, z licencjami Raill Cargo UIC.
Nasi członkowie to firmy z długoletnim
doświadczeniem na rynku, pamiętający
czasy swobodnego obrotu paletą EUR,
w trudnym momencie podjęli ryzyku
niejako przywrócenia palety na rynek,
i jak sądzę to się udaje. Działania szkoleniowe w możliwie szerokim zakresie,
włączając kolejne grupy użytkowników
palet, by stwarzać warunki do rozwoju
i ekspansji na rynku członków Związku.
Dziękuję za rozmowę i życzę realizacji założonych celów.

Fot. Georg Utz

MARTA GOŚCINIAK, GEORG UTZ

CENA PALETY
PLASTIKOWEJ
Czy paleta drewniana jest
rzeczywiście tańsza w użyciu
od palet plastikowych? Jakie
są zalety palet z tworzywa
sztucznego? Czy długość
„życia” palety jest proporcjo
nalna do jej ceny? Te pytania
zadaje sobie prawdo
podobnie wielu menedże
rów firm, w których na co
dzień używa się palet.

W

pierwszej chwili zakup plastikowych produktów stereotypowo kojarzy się z wyższą ceną
i co za tym idzie – bardziej kosztowną inwestycją. Jednak czy w dłuższej
perspektywie użytkowania naprawdę

tak jest? Warto wziąć pod uwagę kilka
argumentów, bardzo często pomijanych podczas analizy kosztów, a które stawiają plastikową paletę w dużo
atrakcyjniejszym świetle. Weryfikacja
wydatków podczas procesu eksploatacji pokazuje bowiem, że koszt użytkowania palet drewnianych już po roku
zrównuje się z ceną zakupu ich plastikowych odpowiedników.
NAPRAWY I UTYLIZACJA

Ten kto używa palet drewnianych
w magazynie czy hali produkcyjnej
doskonale wie jak dużą ilość śmieci
one generują. Odpadające drzazgi,
gwoździe czy wręcz większe kawałki
palet zmuszają do ciągłego sprzątania
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i niezliczonych napraw. Natomiast dla
produktów, których naprawić się już
nie da, trzeba wygospodarować miejsce do składowania lub utylizować.
Te wszystkie dodatkowe czynności
związane z utrzymaniem jakości palety drewnianej, należy uwzględniać
w okresie eksploatacji. Doświadczenie jednak pokazuje, że tak naprawdę,
bardzo często nie prowadzi się żadnej
analizy kosztowej. A szkoda, bo dzięki
temu otrzymalibyśmy rzeczywistą skalę
wydatków.
Koszt użytkowania palet drewnianych
już po roku zrównuje się z ceną zakupu
plastikowych
Poniższy wykres ilustruje porównanie
kosztów używania 3 palet:
01 palety drewnianej, suszonej,
o wymiarze Euro 1200x800, certyfikowanej, eksploatowanej w warunkach
wilgotnych, na zewnątrz,
02 palety drewnianej, suszonej,
o wymiarze Euro 1200x800 certyfikowanej, eksploatowanej w warunkach
suchych,
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palety o wymiarze Euro 1200x800
wykonana z tworzywa sztucznego.
Test wykazał, że paleta nr 1 wymagała pierwszych napraw już po sześciu
miesiącach użytkowania, szczególnie
w okresie dużych zmian temperatur
w ciągu doby (wilgoć i mróz osłabiają
paletę). Wzrost kosztów eksploatacji palety plastikowej (nr 3) w czasie wynika
tylko z założenia, iż paleta będzie myta
po wykonaniu określonej liczby cykli.
Po pierwszym roku koszt używania
palety drewnianej zrównał się z ceną
zakupu palety z tworzywa sztucznego. Po tym okresie koszt zakupu palety
drewnianej nie jest już tak atrakcyjny.
HIGIENA I CZYSZCZENIE

Palety plastikowe są dużo łatwiejsze
w utrzymaniu czystości. Bez przeszkód
można je myć i dezynfekować, a przez
to skutecznie eliminować ryzyko pojawienia się pleśni. Ma to ogromne
znaczenie szczególnie w przemyśle
spożywczym, 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 natomiast poddawać dodatkowym obróbkom termicznym lub chemicznym, zwiększające
koszty ich użytkowania. Wykorzystanie palet zanieczyszczonych, skutkuje
bardzo kosztownymi konsekwencjami
epidemiologicznymi.

dystrybucyjnych
bardzo często zakłóca
pracę przenośnika (lub innego
urządzenia), który może zostać uszkodzony przez kawałek palety drewnianej. Wszelkie przestoje linii transportowych lub urządzeń to w konsekwencji
znaczące koszty i wydłużenie czasu
realizacji zlecenia. Palety
DŁUGOŚĆ ŻYCIA

Palety plastikowe są produkowane
z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, dzięki czemu są odporne na ścieranie i zapewniają wysoką żywotność.
Trwałość palety drewnianej, jest czasami sztucznie wydłużana. Doświadczenie pokazuje, że paleta z tworzywa
„żyje” co najmniej 10 lat. Paleta z drewna rzadko osiąga bez napraw jeden rok.

WYKORZYSTANIE

UTYLIZACJA A EKOLOGIA

W AUTOMATYCZNYCH

Nie wolno zapomnieć też o tym, co
dzieje się z paletą, kiedy nie nadaje się już do dalszego użytku. Paleta
plastikowa nie staje się, jak drewniana
bezużytecznym odpadem, który za-

MAGAZYNACH

Wykorzystanie palet drewnianych
w coraz bardziej popularnych magazynach automatycznych i centrach
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śmieca środowisko. Wręcz przeciwnie,
w 100% można ją przetworzyć i użyć
do produkcji nowych palet lub innych
wyrobów z tworzywa sztucznego.
Zastosowanie palet z tworzywa sztucznego to bardzo często zmiana przyzwyczajeń standardów w logistyce. Oczy
wiście potrzeba jeszcze trochę czasu,
aby drewnianą paletę zastąpiła jej plastikowa odpowiedniczka. Warto jednak
już dziś przyjrzeć się dokładniej kosztom eksploatacji, ponieważ jak widać
w dłuższej perspektywie opłacalność
palet drewnianych wcale nie jest taka
oczywista. Korzystając z plastikowych
odpowiedników zyskujemy produkt posiadający stałą tarę, który posłuży przez
wiele lat, będzie bardziej higieniczny
w użyciu, a w codziennej eksploatacji
przysporzy mniej problemów.



ARTYKUŁ: EPAL

Rok 2018 był dla Stowa
rzyszenia EPAL kolejnym
rokiem wzrostu, ponad
100 mln wyprodukowanych
i naprawionych nośników
transportowych EPAL robi
wrażenie. Rynek zdążył już
okrzepnąć po zawirowa
niach natury formalno-praw
nej wokół palety EUR, które
miało wpływ na zachowanie
klientów. Sądząc po wyni
kach największego gracza
na rynku palet sytuacja się
ustabilizowała, każdy robi
swoje można by rzec i roz
wój otwartego poolu białych
palet jest nie zakłócony.

E

PAL w roku 2018 po raz kolejny
osiągnął pomyślny wynik w postaci 121,8 mln wyprodukowanych
i naprawionych nośników ładunku
EPAL. W porównaniu z rokiem poprzednim jest to przyrost w wysoko-

EPAL

MOCNY WYNIK
2018 ROKU
ści 5,2% (w 2017 r. łącznie: 115,8 mln
szt.). W rozbiciu na produkcję i naprawy
oznacza to, że w roku 2018 wyprodukowano łącznie 93,9 mln nośników
ładunku EPAL − to o 6,3% więcej niż
w roku 2017. Liczba napraw, tak jak
w roku poprzednim, znajduje się na
stabilnym poziomie 27,5 mln.
Na szczególną uwagę w roku 2018
zasługuje wzrost produkcji palet skrzyniowych EPAL. Liczba 408.076 wyprodukowanych palet skrzyniowych
stanowi wzrost o 30% w stosunku do
roku 2017.
Christian Kühnhold, CEO Stowarzyszenia EPAL powiedział że: „Dzięki
intensywnej pracy wszystkich licen-
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cjobiorców, ale także dzięki silnemu
popytowi na stabilnym poziomie
w sektorze FMCG, w przemyśle ogólnym i branży dostawców przemysłu
motoryzacyjnego, także EPAL odnotował odpowiednio pozytywny
wzrost. Opierając się na nim, chcemy
jako EPAL nasilić działania w danych
obszarach i zapewnić odpowiednie
narzędzia, aby otwarty pool wymiany
palet rozwijał się jeszcze lepiej. Dotyczy to dalszego rozwoju obecnych
nośników ładunku, np. w kierunku
inteligentnej palety EPAL, lub wprowadzenia na rynek nowych nośników
ładunku, takich jak niezależnie kontrolowane palety CP.“



ARTYKUŁ: EPAL

Fot. EPAL

Od prawie trzydziestu lat europalety
EPAL są fundamentem logistyki, umożliwiają globalny przepływ towarów i są
niezbędne dla bezpieczeństwa i sprawnego przebiegu procesów zwłaszcza
w zautomatyzowanych magazynach
wysokiego składowania. Ogromne liczby palet jakości A i B w magazynach
wysokiego składowania sprawiają, że
otwarty pool europalet jest najbardziej
rozbudowany ze wszystkich poolów
wymiany palet.
Użytkownicy europalet EPAL korzystają z zalet otwartego poolu,
systemu EPAL, którego filarami są
nieustanna dostępność i globalna
wymienialność oraz przejrzystość
kosztów i umowna niezależność. Dopełnieniem systemu EPAL jest DNA
samego Stowarzyszenia, którego
istotą są międzynarodowa, jednolita

Wielokrotne użytkowanie palet EPAL w otwartym
poolu pozwala na obniżanie kosztów logistycznych oraz
redukcję emisji CO2. Palety EPAL są naprawiane przy
niskim nakładzie kosztów materiału i energii, a na końcu ich cyklu życia podlegają całkowitemu recyklingowi.

standaryzacja, niezależne zapewnianie jakości oraz prawne ściganie
sfałszowanych palet. Kolejne jego
kluczowe elementy stanowią odpowiedzialność za środowisko naturalne
oraz zrównoważony rozwój.
Wielokrotne użytkowanie palet EPAL
w otwartym poolu pozwala na obniżanie kosztów logistycznych oraz
redukcję emisji CO2. Palety EPAL są
naprawiane przy niskim nakładzie
kosztów materiału i energii, a na końcu
ich cyklu życia podlegają całkowitemu recyklingowi. To ważny element
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ekonomiczny stwarzający pole do
rozwoju sektora naprawczego, który
też jest pod kontrolą jakościową, co
jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa
transportowego.
Rynek rozwija się w swoim tempie, kolejny rok z wydawałoby się zawrotną
liczbą ponad stu milionów wprowadzonych do obiegu nośników transportowych, rodzi pytanie o granice. To
pytanie bez odpowiedzi, gdyż każdy
mocny wynik minionego roku jest impulsem do jeszcze większego wyniku
w następnym.

REDAKCJA

ZIELONY POOL
PALETOWY
Rynek paletowy w Polsce
rozwija się w dojrzałych eks
pansywnych konsumencko
strukturach gospodarczych,
tworzących nowe obszary
jakościowej walki o klienta.
Rynek potrzebuje jakościo
wych zmian i wydawałoby
się, że w takim sektorze jak
palety nic już nowego się nie
może pojawić. Nic bardziej
błędnego, „niewidzialna
ręka” rynku wprowadziła do
gry nowy produkt o wyso
kich parametrach jakościo
wych – paletę NDHP, spełnia
jącą najwyższe wymagania
jakościowe w obrocie towa
rowym.

N

owa polska marka, to certyfikowane półpalety NDHP o wymiarach
800 x 600 x 163 mm, nośności 600 kg
oraz ćwierćpalety NDHP o wymiarach
400 x 600 x 163 mm, nośności 400 kg
wykonane zgodnie z wymaganiami sieci handlowych, według dokumentacji
technicznej dopuszczone do obrotu
towarowego.
– Półpalety NDHP zastępują na rynku
półpalety DHP a ćwierćpalety NDHP
są paletami wystawowymi, palety te
stanowią jedyną alternatywę dla palet
kolorowych, wyprodukowanych zostało
3 miliony palet, które zasiliły rynek sieci
handlowych. Mamy akceptację trzech
sieci handlowych, które wykorzystują
w swoich strukturach dystrybucyjnych
palety NDHP, są to sieci DINO, NETTO,

POLOMARKET – mówi Jan Padewski,
pomysłodawca i wytwórca nowej palety.
Struktury produkcyjne i dystrybucyjne
nowego produktu są dobrze przygotowane do konkurencyjnej walki na
tym niezwykle trudnym rynku. Na
którym zapewne jest jeszcze miejsce
na nowe jakościowo rozdanie, w interesującej formule nowatorskich dostaw
do klienta palet NDHP. – Dostarczamy
palety w ilości potrzebnej do realizacji
konkretnych zadań, czy to w formie
wynajmu czy sprzedaży, zależnie od
życzenia klienta. Nasze dostawy są
elastyczne, a struktury przygotowane
na różne ewentualności, dzięki czemu
osiągamy przewagę konkurencyjną na
rynku. Musimy zmagać się z nie do końca przejrzystymi praktykami konkurencyjnych biznesów, które wykorzystują
swoje pozycje, jednak jestem dobrej
myśli i wierzę w mechanizmy rynkowe, które zadziałają i pozwolą klientom
docenić wartość naszej palety – dodaje
Jan Padewski.

Fot. Jan Padewski

Dla tych produktów to początek drogi,
nie chodzi tu tylko o produkt i jego
udział w rynku, procesy są co raz bardziej złożone, nastawione na obniżanie
kosztów, wzrost produktywności, unifikacja procesów, robotyzacja. Rynek
przez to staje się niezwykle wymagający, oczekuje możliwie wysokiego standardu opakowań w tym palet, które
spełniać będą powyższe oczekiwania.
Zapewniona kontrola procesów
produkcyjnych, gwarantujących wysoką jakość palet NDHP jest jednym

Fot. NDHP
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z czynników działających na korzyść
produktu. Rynek ciągle się rozwija, zagospodarowuje nowe obszary działania i potrzebuje nowych jakościowo
produktów, które utrzymają jakość
będą dla jego uczestników pomocnymi narzędziami w rozwoju.
Tworzy się nowy pool paletowy NDHP,
zastępujący paletę DHP, o której jakości
„krążą legendy”, ta nowa jakościowo
zmiana zapewne odbywać się będzie
latami, niemniej początek drogi i kierunek został wybrany. W pierwszym
roku działalności NDHP, opracowano
i wdrożono klarowny system kontroli
produkcji palet, powstała Karta Oceny
Małej Palety. Mateusz Boruta, dyrektor zarządzający ECR Polska, wyraził
nadzieję, że Karta Oceny Palet Małych
przyjmie się na rynku podobnie jak Karta Oceny Palet i wydatnie wpłynie na
podniesienie jakości i bezpieczeństwa
palet w obiegu otwartym.

Fot. NDHP

Fot. NDHP

Jakość i bezpieczeństwo to dwie cechy
produktów zapewniające bezpieczeństwo całych procesów dystrybucyjnych, nie pozostających bez wpływu
na osiąganie zamierzonych celów operacyjnych. W minimalizacji kosztów obsługi procesów coraz częściej brane są
po uwagę koszty jednostek transportowych, tych biorących większy udział
w procesach sprzedażowych. Półpalety lub ćwierćpalety są taki produktem
uczestniczącym w procesie tak zwanej

ostatniej mili (Last Mile Solutions) znakomicie spełniając swoje zadanie.
Wsporniki palet NDHP będących w wynajmie operacyjnym znakowane są na
kolor zielony, ułatwiający identyfikację.
Malowanie tylko wsporników, ma swój
głębszy ekologiczny sens, utylizacja pomalowanego drewna jest trudniejsza
i szkodliwa dla środowiska. Powstaje
„zielony pool paletowy” nastawiony
na proekologiczne działania formuły
recyklingu palet.

Fot. Marek Parkot

MAREK PARKOT

PROCESY DECYDUJĄ
O ROZWOJU
Z Markiem Parkotem, Pre
zesem Zarządu EP Serwis
Sp. z o.o., o rynku palet, jego
wpływie na procesy w logi
styce i dystrybucji towarów
oraz realiach, jakie kształtują
ten rynek w Polsce – rozma
wia Andrzej Szymkiewicz.
Andrzej Szymkiewicz: Są tacy, co
ironicznie odnoszą się do palet, że
taki prosty produkt, ale bez tej palety
żaden towar nie pojawi się w sklepie,
prawda?
Marek Parkot: To jest prawda. Jeżeli ten
produkt jest już w dziesiątkach milionów
egzemplarzy, to mamy do czynienia ze
skomplikowanym procesem logistycznym. Oczywiście nikt nie będzie nosił
produktu w rękach. Systemy dystrybucji,

magazynowania są co raz bardziej zautomatyzowane i wymagają standardowych
opakowań o akceptowalnej jakości.
Pan, jak nikt inny zna rynek palet,
na początku było kilka organizacji,
które chciały uporządkować ten
chaos. Dopiero Stowarzyszeniu EPAL
to się udało, jak Pan to ocenia?
Tak, fakty potwierdzają to, że EPAL uporządkował ten rynek. Dba przede wszystkim o to, co jest najważniejsze, czyli
o utrzymanie standardu. Tutaj są sukcesy.
Po pierwsze, jakość tej palety uległa poprawie. Po drugie, skończono z nielegalnym
obrotem w sposób masowy niespełniających standardów palet na rynku w Polsce,
przez ściganie nielegalnej produkcji na
rynku polskim, czy niewpuszczanie przez
służby celne tych palet na rynek polski.
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Czy możemy powiedzieć, że już mamy
paletę drewnianą zgodną z normami
i bezpieczną w użytkowaniu?
Tak, paleta drewniana oczywiście jest
bezpieczna do tego momentu, gdy
używa jej się zgodnie z przeznaczeniem i spełnia normy. Paleta nie będzie funkcjonować w nieskończoność.
Kiedyś jej „życie” się skończy, tak jak
każdego produktu. Trzeba po prostu
ją wymieniać, sortować, naprawiać do
tego momentu, kiedy to jest uzasadnione technicznie i ekonomicznie oraz
zastępować ją nową paletą. Na tym
polega cały system obrotu paletami.
Jak rynek wynajmu palet się rozwija?
W zasadzie wynajem palet jest oparty tylko o tzw. kolorowe pole (chodzi
o palety niebieskie CHEP i czerwone
LPR – przyp.) , a nie palety białe.
Rynek wynajmu się ustabilizował, mogą
być jakieś lekkie wzrosty. Duże firmy ze

względu na globalny zasięg swoich
działań wchodzą w ten pooling. Są
obszary, które działają w oparciu o paletę białą w sposób masowy, takie jak
branża napojów czy gałąź materiałów
budowlanych. To są trudne rynki dla
pooling’u. Z tego powodu jest przywiązanie do palety białej. Rynek się ustabilizował. Rok poprzedni był okresem
dużych wzrostów. W 2017 roku – tak
jak zostało to przekazane przez EPAL –
produkcja palet w Polsce była na poziomie 26 milionów sztuk. Na początku
2018 roku wzrosty były na poziomie
około 20 milionów. Nie znam danych
za cały rok, te dopiero zostaną pokazane za kilka miesięcy, ale widać, że
wszystkie firmy produkujące czy naprawiające palety, które żyją na rynku
usług paletowych, miały dosłownie
ręce pełne roboty.
Państwo jesteście też w tym łańcuchu produkcyjnym, bo dostarczacie
wsporniki.
Tak dostarczamy wsporniki do palet.
Natomiast naszą specjalnością jest

głównie naprawa palet EPAL i palet nietypowych oraz dostarczanie klientom
tych palet do procesów logistycznych
czy produkcyjnych.

łego, rozproszonego. Rośnie przewaga
dyskontów. Wprowadzanie marek własnych przez sieci handlowe powoduje,
że ich pozycja jest co raz mocniejsza.

Przedłużacie życie palety?
Tak. Robimy to w sposób możliwie uzasadniony technicznie i ekonomicznie.
Głębokie uszkodzenia czterech i więcej elementów palety, już nie opłaca
się naprawiać, tego się po prostu nie
praktykuje.

Czyli one, tak naprawdę, decydują
o wszystkim, co się pojawia na rynku
palet?
Sieci handlowe maja struktury prowadzące dużą logistykę i to od nich zależy,
czy będą chcieli określony format palety
wprowadzić. Pole manewru jest małe,
bo ilość magazynów, ilość operacji, która
się z tym wiąże, wyceniana jest na koszt.
Sieci handlowe, ci najwięksi gracze, nie
mają jakichś wybitnych wyników finansowych. Wszyscy się skarżą na wielką
konkurencję. Niektórzy schodzą z rynku,
sprzedają swoje biznesy. Miały miejsce
transakcje, które informują o rentowności na bardzo niskim poziomie. To jest
bardzo konkurencyjny rynek.

Palety, które wychodzą od Was po takiej naprawie, są pełnowartościowe?
To są pełnowartościowe palety certyfikowane gwoździem naprawczym.
Muszą spełniać normy. Jesteśmy kontrolowani przez Bureau Veritas Polska
oraz przez klientów.
Kto dyktuje warunki na rynku, sieci
handlowe?
Wszyscy o tym mówią, że sieci handlowe mają co raz większe znaczenie, rosną
w siłę. Następuje koncentracja tego handlu sieciowego. Spada udział handlu ma-

Co powinno się stać, żeby sieci handlowe zmieniły swoje podejście do
rynku palet?
Trudno powiedzieć, to nie stanie się od
razu. Pewnie utrzymywanie tej sytuacji
dzisiaj wszystkim się opłaca. To jest taka
niepisana umowa i ja nie sądzę, że teraz to się zmieni. Odpisy palet – czyli
to nierówne traktowanie dostawców
palet, jak były, tak będą.
Widzi Pan na horyzoncie jakieś zmiany w modelu gospodarki paletowej?
To jest tak duża skala operacji, że nie
jest możliwa zmiana tego modelu. Paleta drewniana ze względu na swój masowy charakter i również na to, że jest
stosunkowo tania, nie może być wyparta przez inne nośniki w takiej masowej
dystrybucji. Oczywiście w procesach
produkcyjnych, które mają charakter
zamknięty, pojawiają się i będą się pojawiać palety plastikowe, metalowe czy
aluminiowe. To jest normalne.

Fot. Pixabay
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Fot. Pixabay

Różnorodność na rynku będzie funkcjonowała?
Będzie, przecież nie mamy do czynienia
tylko z samymi paletami, ale na przykład ze skrzyniopaletami, koszami, czy
z wszelkiego rodzaju pojemnikami
transportowymi. Jednakże tam gdzie
mówimy o masowej dystrybucji, to
paleta drewniana jest nieodzowna.
Czy widzi Pan perspektywę rozwoju
nowych technologii i ich implementację? Mam tu na myśli RFID.
W biznesie kluczem staje się informacja. Nie ma powodów, żeby na palecie
nie można było zapisać tych informacji
handlowych. To powinno być zrobione,
bo to jest określona dodatkowa wartość, wartość dodana do tej palety,
gdzie można zapisać jej ruch, skąd dany
towar jest, jaka jest żywotność tej palety, kto ją wyprodukował, kto ją naprawił.
To jest możliwe i to jest konieczne. Informacja ta powinna być dopisywana
i ona stanowi wartość sama w sobie.

darka paletowa to proces oparty o ten
sam standard prawny palet. Te palety
spełniają tę samą normę. O to chodzi,
żeby tak było, więc palety UIC i EPAL są
identyczne od strony budowy. Każda
konkurencja dobrze robi rynkowi, bo po
prostu klient ma wybór. Natomiast rolą
tych organizacji jest pilnowanie tych swoich standardów, czyli zapewnienie tych
warunków technicznych, jakie powinna
spełniać paleta. EPAL to robi. Skutecznie
przeznacza na to środki, kontroluje jakość
tych palet i UIC też powinno to robić.
Zapewne to robi. Nie jestem członkiem
organizacji UIC, więc trudno mi na ten
temat szczegółowo mówić, ale na pewno
koledzy z UIC mają tę świadomość, że jeżeli będą produkować złej jakości palety,
to po prostu nikt nie będzie chciał ich
kupować, bo to jest zagrożenie w całym
procesie logistycznym oraz dla zdrowia
i życia, ale też stwarza ryzyko tych odpisów większych, czyli nieuznania, że paleta
spełnia normy. Jeżeli mamy wybór, to dla
rynku jest tylko lepiej.

Co Pan sądzi o powstaniu konkurencyjnej dla EPAL-a organizacji ZPE UIC?
Żyjemy w świecie konkurencji. Jedynie
konkurencja zapewnia rozwój. Gospo-

W sieciach handlowych zaczynają pojawiać się palety ze znakiem UIC. Co
raz więcej sektorów biznesu korzysta
z tych palet?
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Góry śmieci nie mogą
rosnąć. Gospodarka powinna być bezodpadowa.
Wszystko trzeba zamienić
na produkt, w najgorszym
przypadku na energię.

”

Oceniam, że to jest około 5% palet UIC.
Co ciekawe, my naprawiamy palety UIC,
jeśli oczekuje tego od nas rynek. Wiem
o tym, że klienci po prostu wymieniają
te palety UIC na EPAL a także EPAL na
UIC. Inaczej by nie byli w stanie tych
swoich procesów logistycznych poskładać i opanować.
Zrównoważony rozwój w pewnym
sensie zapewnia długowieczność
niektórym rozwiązaniom. Czy
wydłużanie życia palety ma swoje
uzasadnienie?
Oczywiście mamy określoną ilość
lasów, które można wyciąć. To jest
związane generalnie z gospodarką
opakowaniami i odpadami. Następuje
uszczelnienie tego systemu. To jest jasne, że jak się wprowadza opakowania
na rynek, to musi być ewidencjonowa-

ne. Jest rejestr BDO, który został wprowadzony w połowie zeszłego roku.
Taką działalność prowadzimy. Każdy,
kto wprowadza opakowania na rynek
i produkt w opakowaniu, czy zajmuje
się zagospodarowaniem odpadów,
jest kontrolowany później przez Urząd
Marszałkowski i przez niezależnych audytorów, którzy po prostu sprawdzają,
czy to jest robione zgodnie z prawem.
Tak musi być. Góry śmieci nie mogą
rosnąć. Zasada jest taka, że gospodarka
powinna być bezodpadowa. Wszystko
trzeba zamienić na produkt, w najgorszym przypadku na energię.
U Państwa jest taki proces zamknięty, bo Państwo, na przykład, przerabiacie nienadające się do naprawy
elementy palety i one wracają
w produkcie jako wspornik.
Mamy jedną linię technologiczną do
produkcji wsporników. Jednak nasz
główny „core business” to rynek selekcjonowania palet, sortowania i naprawy. My koncentrujemy się geograficznie, aby zmniejszać koszty, żeby ta

usługa była możliwie tania i uzasadniona finansowo dla klientów. Skupujemy
palety do naprawy z rynku od dużych
firm produkcyjnych, w tym również
odpady paletowe.

Mówię o polskich firmach na rynku polskim i europejskim. Ci ludzie się uczą,
zdobywają doświadczenia. Te marki
zaczynają coś tworzyć, są na początku
biznesowej drogi.

Jak dużo palet jest w obrocie?
Co najmniej 60 milionów palet jest
wymiennych. Mówimy o naprawdę
dużych wolumenach, dużych kapitałach, które są z tym związane.

Jak rozumieć ten początek drogi?
Procesy są co raz bardziej profesjonalne,
nastawione na obniżanie kosztów, więc
kierunek jest jeden – automatyzacja. To
wymaga standardu. To już nie jest praca
ręczna czy w niewielkim stopniu zautomatyzowana. Od tego nie ma wyjścia.
To jest jeden z elementów rozwoju,
osiągnięcia przewagi konkurencyjnej czy
utrzymania poziomu kultury technicznej.
W roku 2018 firmy miały przecież problemy z ludźmi. Mieliśmy do czynienia z wyjątkowo gorącym latem. Nie było jeszcze
w historii tak długiego i ciepłego lata. Cały
rynek napojów to był jeden wielki boom.
Wszystko co się nadawało do picia, było
sprzedawane. Do tego potrzebna jest
sprawna logistyka, a wszystkie napoje
dystrybuowane są na paletach.

To jest kilka miliardów złotych.
Na pewno tak. Rynek się dalej rozwija.
Co raz więcej konsumujemy. Rośnie
PKB. Musimy tych palet używać więcej.
Rośnie też eksport. Towary eksportowe
też są wysyłane na paletach. Myślę, że
to dobrze, że ten rynek jest rynkiem
dojrzałym. Nie spodziewam się, aby
w 2019 roku nastąpił jakiś kryzys, w wyniku którego wzrost byłby niższy niż
ubiegłoroczny. Oczywiście nie jesteśmy
samotną wyspą. Trzeba pracować, pilnować kosztów. Dalej będziemy jako
Polska się rozwijać. My tak naprawdę
dopiero zaczynamy taką grę na rynku.

Fot. Marek Parkot
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Dziękuję za rozmowę.
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CHEP

EFEKTYWNE
ROZWIĄZANIA
W ŁAŃCUCHU
DOSTAW
Wdrażanie rozwiązań gospo
darki obiegu zamkniętego,
usprawnianie procesów
logistycznych oraz oszczęd
ności kosztowe to niezbędne
składowe zrównoważonego
łańcucha dostaw. W odpo
wiedzi na wyzwania rynku
związane z optymalizowa
niem zasobów CHEP Polska
i Nestlé Waters już kolejny
rok z rzędu współdziałają
w projekcie kooperacji trans
portowej.

W

edług najnowszego raportu
PwC, w ciągu najbliższych
5 lat rynek transportu i logistyki będzie się zmieniać pod wpływem kilku

czynników. Wśród nich siłami napędowymi zmian będzie digitalizacja,
przesunięcia w handlu międzynarodowym, rozwiązania software, zmiany
wewnętrzne w handlu oraz rozwój rozwiązań w obszarze maszyn i urządzeń.
Jednym z najważniejszych trendów jest
digitalizacja procesów, która w branży
transportowej i logistycznej nie jest zjawiskiem nowym. Eksperci w raporcie
zwracają uwagę, że firmy logistyczne
będą wykorzystywać digitalizację nie
tylko, aby zwiększać przychody, ale też
upraszczać procesy, przekształcać usługi, produkty oraz modele biznesowe,
a także redukować wpływ braku odpowiednio wykwalifikowanych kadr1
1 Raport PwC „CEE Transport & Logistics TrendBook
2019”, [online:https://www.pwc.pl/pl/media/2018/201810-19-transport-logistyka-pwc-trendbook-2019.html]

Fot. CHEP
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WSPÓŁPRACA NA RZECZ
EFEKTYWNEGO ŁAŃCUCHA
DOSTAW

Współpraca CHEP Polska z Nestlé
Waters rozpoczęła się w 2015 roku.
W trakcie jej trwania, portfolio usług
CHEP, z jakich korzysta koncern, stale
ewoluowało. Początkowo Nestlé Waters
wynajmowało palety drewniane typu
euro. W kolejnych latach zaczęto korzystać z półpalet drewniano-metalowych
oraz rozwiązań wystawowych LMS. Pomimo że pooling w znacznym stopniu
przyczynił się do podniesienia efektywności łańcucha dostaw Nestlé, zmieniający się rynek wymagał dalszych
optymalizacji w obszarach związanych
z transportem. Firmy, szukając odpowiedzi na tego typu wyzwania, wprowadziły nowe rozwiązanie polegające
na współpracy transportowej. Partnerzy
eliminują puste przejazdy ciężarówek
ograniczając zużycie paliwa i redukując
emisję CO2, co wiąże się z pozytywnym wpływem na środowisko. CHEP,
korzystając z unikalnej kombinacji skali
i zasięgu swojej działalności oraz dostępu do baz danych, które pokazują
przepływ towarów w transporcie, był
w stanie zaproponować rozwiązanie
zmniejszające koszty transportu i ne-
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Fot. CHEP

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), uwzględniając
ograniczoną ilość zasobów naturalnych, nie tylko redukuje ilość odpadów i emisji, ale także znacznie ogranicza
koszty. Według wyliczeń Komisji Europejskiej, przyjęcie
jej założeń może przynieść unijnym firmom oszczędności
rzędu 600 mld euro

gatywny wpływ na środowisko, przy
jednoczesnym wykorzystaniu potencjału transportowego Nestlé.
CHEP przeanalizował trasy przejazdów,
jakie pokonują dostawcy Nestlé Waters
z zakładu produkcyjnego do głównego
odbiorcy – wiodącej sieci handlowej.
Na podstawie zebranych informacji zaproponowano optymalną trasę między trzema podmiotami. Tak powstały
domknięte kółka transportowe, które
eliminują pusty przejazd ciężarówek
po rozładunku dostawy. Ten sam transport po zdaniu towaru odbiera palety
CHEP ze sklepu i dostarcza je do zakładu produkcyjnego. Obecnie istnieją
dwie takie linie, których przepustowość
wynosi ponad 150 tys. palet czyli około
330 aut rocznie.

”

– Codzienne dostawy towarów,
szczególnie w wysokim sezonie, to
wyzwanie dla producentów i dostawców. Istotnym jest, aby maksymalnie
uszczelnić ten proces. Kooperacje
transportowe są odpowiedzią na
to zapotrzebowanie. Współpracując z CHEP oszczędzamy podwójnie – zmniejszając koszty transportu
i negatywny wpływ na środowisko –
mówi Sebastian Pietrzak, Kierownik
ds. Operacji Łańcucha Dostaw Nestlé
Waters.
GOSPODARKA CYRKULACYJNA
WSPIERA ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ

Eksperci Deloitte wskazują, że gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ),
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uwzględniając ograniczoną ilość zasobów naturalnych, nie tylko redukuje
ilość odpadów i emisji, ale także znacznie ogranicza koszty. Według wyliczeń
Komisji Europejskiej, przyjęcie jej założeń może przynieść unijnym firmom
oszczędności rzędu 600 mld euro, co
w przeliczeniu na udział w ich rocznym obrocie dałoby 8 proc. wydatków
mniej.
Dzięki kooperacji transportowej CHEP
Polska i Nestlé Waters w 2017 roku
ograniczono trasy ciężarówek o 6 213
kilometrów, tym samym redukując poziom emisji CO2 o 6 ton. Korzystanie
z systemu wynajmu palet przyniosło
kolejne oszczędności środowiskowe.
Usługa poolingu zamkniętego CHEP
w łańcuchu dostaw Nestlé Waters przyczynia się również do zmniejszenia wycinki lasów.
– Gospodarka obiegu zamkniętego
jest jednym z priorytetów w zakresie
ochrony środowiska. Model biznesowy umożliwiający ponowne wykorzystywanie wysokiej jakości materiałów przez dłuższy czas i z większą
wydajnością, podnosząc w ten sposób konkurencyjność gospodarki,
jest wpisany w DNA naszej firmy.
Oferowana przez nas usługa poolingu opiera się na współużytkowaniu
stałej jakości palet i kontenerów
przez wielu klientów – mówi Kinga
Di Salvo, Country General Manager
CHEP Polska i kraje bałtyckie. W CHEP
idziemy o krok dalej. Projektujemy
efektywne rozwiązania z obszaru
całego łańcucha dostaw, które mają
realny wpływ na wsparcie sprzedaży,
generują oszczędności nie tylko kapitałowe, ale też środowiskowe. Nasze
podejście opiera się na kompleksowym spojrzeniu na sieć logistyczną,
uwzględniając strategie i wymagania
naszych partnerów biznesowych –
dodaje Di Salvo.
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ROBERT KALETA, SEKRETARZ ZARZĄDU, ZWIĄZEK PRODUCENTÓW EUROPALET UIC

SZYBKA WERYFIKACJA
EUROPALETY
Od niemal 2 lat Związek
Producentów Europalet
UIC we współpracy z Rail
Cargo Austria AG i SGS
Polska Sp. z o.o. prowadzą
na polskim rynku szkolenia
z identyfikacji europalet.

S

zkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem w branży logistycznej i produkcyjnej, początkowo
dotyczyły też służb celnych. Zdobyć
tu można umiejętności szybkiej weryfikacji europalet, ale nie brakuje też
szeroko rozumianej wiedzy na temat
rynku europalet. Szkolenie składa się
z części teoretycznej i praktycznej,
gdzie uczestnicy pod okiem inspektora oceniają palety. Taka forma
szkolenia jest niezwykle skuteczna
i wymaga od uczestników aktywnego
uczestnictwa w zajęciach. Dla prowadzących jest to bardzo ważne, ponieważ priorytetem jest skuteczność,
a nie tylko fakt jego przeprowadzenia.
Szkolenie obejmuje szereg zagadnień – od stosowanych oznaczeń, poprzez sposoby zabezpieczania przed
fałszowaniem, podstawowej wiedzy
z zakresu budowy europalet, aż do
stosowanych technologii produkcji
i obróbki.
Co najistotniejsze – szkolenie jest
prowadzone w sposób kompetentny,
przyjazny i partnerski. Szkolący traktują
uczestników jak klientów, wsłuchują się
w ich potrzeby, pytania, sugestie, co
sprzyja pozytywnej atmosferze i ułatwia przekazywanie wiedzy.

Zajęcia te poza podnoszeniem kompetencji są też doskonałą okazją do
szerszego spojrzenia na własną dotychczasową wiedzę i umiejętności, do porównania z wcześniejszymi szkoleniami
i ewentualnego ich zweryfikowania.
Całość pomaga w kształtowaniu efektywności pracy podczas codziennych
obowiązków zawodowych, a po kilkugodzinnym przeszkoleniu uczestnicy
bezbłędnie rozpoznają palety sfałszowane – gwarantuje to bezpieczną
pracę i ochronę przed nieprzyjemnymi
konsekwencjami prawnymi!
Idea szkoleń wynika z coraz bardziej zauważalnych potrzeb rynku. Rynek palet
jest bowiem organizmem, który cały
czas dynamicznie się zmienia, nie lubi
próżni, a tym bardziej braku konkurencji. Obserwujemy obecnie dynamicznie
zwiększający się udział palet UIC-EUR
w otwartym poolu palet białych, co nie-

wątpliwie spowodowane jest potrzebą
istnienia konkurencji oraz, a może w tym
przypadku przede wszystkim obecnością znaku EUR – w branży znają go bowiem praktycznie wszyscy! EUR w owalu
jest przecież nieodłączną cechą europalet od początku ich istnienia, czyli od
ponad 50 lat. Stąd takie zaangażowanie
w organizację szkoleń właściciela znaku
towarowego EUR w owalu – Rail Cargo
Austria AG oraz jedynego przedstawiciela UIC w Polsce – Związku Producentów
Europalet UIC.
Producenci europalet, firmy naprawiające oraz ich użytkownicy mają
świadomość, że możliwości wyboru
i konkurencyjność pooli paletowych
wychodzi wszystkim na dobre. Według dotychczasowych danych oraz
realnych prognoz udział palet UIC-EUR
w rynku wciąż rośnie i nadal będzie się
zwiększał.

Fot. Robert Kaleta
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PIOTR KREFT

POOL ZAMKNIĘTY –
EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE
PALETAMI. OPTYMALNY
WYNAJEM
Fot. Log4.pl

Optymalizacja kosztów to
presja. Pozwala jednak na
wybór takiego rozwiązania,
którego korzyści ekono
miczne będą wymierne.
Tak jest w przypadku pool
paletowych (otwartego
lub zamkniętego), które są
rozsądną alternatywą dla
posiadania palet. Eksper
ci podkreślają jednak, że
wybór konkretnego systemu
musi być poparty głęboką
analizą a wtedy decyzja
może przynieść obopólne
korzyści wszystkim uczestni
kom obrotu paletowego.

P

olski rynek palet jest bardzo interesujący. Szacuje się, że tylko
w obrocie palet zwrotnych typu EUR
jest on wart ok. 250 mln Euro. Szacunki
dotyczą najczęściej opakowań certyfi-

kowanych, których obrót jest nadzorowany przez Polski Komitet Narodowy
EPAL, a od dwóch lat również przez
Związek Producentów Europalet UIC.
Oczywiście, nie należy zapominać, że
do rynku palet zalicza się opakowania
nie tylko typu płaskiego (EUR), ale także
palety skrzyniowe, słupkowe i specjalizowane.
OPTYMALIZACJA PROCESÓW

Zarządzanie opakowania zwrotnymi,
którymi najczęściej są palety to dzisiaj
istotne zagadnienie. Optymalizacja
tych procesów stanowi potencjalne
źródło redukcji kosztów w działalności
gospodarczej, co np. przy zwiększających się rozmiarach produkcji wywiera
wpływ na wynik finansowy. Eksperci
podkreślają, że takie kwestie, jak zasady świadczenia usługi polegającej
na zwrocie i wymianie palet zależą od
strategii działania operatora logistycz-
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nego oraz negocjacji z partnerami
biznesowymi.
Warto także podkreślić, że coraz większa automatyzacja procesów produkcyjnych powoduje wzrost znaczenia
palet plastikowych. Mimo ze są uznawane za droższe niż palety drewniane
to dzisiaj coraz częściej są wybierane
przez klientów. W praktyce okazuje się,
że koszty zakupu rozłożone w czasie
użytkowania tych palet, nie są już tak
drastycznie różne od palet drewnianych.
Optymalizacja zarządzania łańcuchem
dostaw wiąże się z umiejętnym korzystaniem z rozwiązań nazywanych
poolingiem. Mówiąc wprost chodzi
o wynajem palet. Palety wynajmuje
się od wyspecjalizowanego operatora.
Powoli więc odchodzi się od modelu
tradycyjnego, w którym to przedsiębiorca kupował palety a następnie
wraz z towarem były one wysyłane
do odbiorcy. Później, palety np. były

Centrum Serwisowe LPR

Red is
a personal
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Wspólnie sprawimy, że Twoje procesy logistyczne
będą bardziej wydajne.
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zwracane bądź rozliczane w inny sposób (np. odsprzedawane, wymieniane,
wliczone w cenę towaru).
W przypadku poolingu już takimi rzeczami firmy nie muszą się martwić.
Mamy więc system zwany poolem
otwartym czyli pulą wymiennych palet, która jest dostępna dla wszystkich
uczestników określonego obrotu towarowego. W zależności od konkretnych
umów pomiędzy kontrahentami kształtowany jest sposób wymiany i rozliczania palet. Jest to rozwiązanie o charakterze uniwersalnym dzięki standaryzacji
palety, która umożliwia jej swobodną

wymianę pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw. Mimo to – zdaniem ekspertów – w tym przypadku kłopotliwe
może być utrzymanie odpowiedniej
jakości palet i eliminacja nośników podrabianych oraz kontrola kosztów operowania paletami w poolu otwartym.
Alternatywa jest więc pool zamknięty.
W tym przypadku właścicielem palet
jest operator poolu. On także zarządza
nimi a samo użytkowanie nosników odbywa się na podstawie umowy najmu.
Najczęściej używane są palety kolorowe,
np. niebieskie (operatorem jest firma
CHEP), czerwone (operatorem jest LPR –

La Palette Rouge) czy też brązowe (operatorem jest firma IPP Logipal).
W opinii Mateusza Boruty, Dyrektora Zarządzającego, ECR Polska presja
optymalizacji kosztów odegrała istotną
rolę w przejściu z tradycyjnego modelu
zakupu i wymiany palet na wynajem.
– Zamiast zakupu palety (inwestycja
w środki trwałe), nakładów na naprawę
palet, ich segregowanie, administrację,
odzyskiwanie pustych opakowań od
odbiorców, pojawia się koszt związany z każdorazowym wynajmem jednej
palety. Porównując koszty „posiadania”
i wynajmu palet można zauważyć, że

Fot. LPR
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trudny do uchwycenia koszt jednostkowego użycia palety w przypadku
wynajmu może być wyższy od tego
w modelu tradycyjnym, jednak łączne koszty gospodarki paletowej są na
akceptowalnym poziomie bądź nawet niższe. Wynika to z faktu, iż inna
jest struktura kosztów, zmniejszają
się koszty administracji, odzyskania
pustych palet od klientów, odpadają
koszty zakupu i napraw palet, ustalania sald z odbiorcami, wpłynąć można
również na koszty transportu. Użytkownik palet pozbywa się wreszcie
ryzyka dokonywania obrotu podrobionym towarem. W wielu przypadkach
korzystanie z usług dobrze funkcjonującego poolu paletowego okazało
się tańsze od „posiadania” palet, co
w dużej mierze wynika z trudności
zmierzenia i jednoznacznego określenia, jaki jest całkowity koszt użytkowania palet „własnych” (w cudzysłowie,
bo w praktyce trudno określić które
konkretnie palety należą do danego
Fot. Wikimedia Commons

użytkownika – w końcu są one wymieniane zazwyczaj w stosunku jeden
do jeden, na inne, tego samego typu)
– uważa Mateusz Boruta.
PRZEMYŚLANA DECYZJA

W opinii ekspertów proces kalkulacji korzyści ekonomicznych w poolu
zamkniętym nie jest prosty. Może on
zająć nawet kilka miesięcy, głównie ze
względu na to, że wiele firm nie potrafi
określić zasadniczych, niezbędnych do
takiej kalkulacji wartości. Przyczynami
mogą być: brak systemu wspomagającego zarządzanie saldami paletowymi,
niekompletność, niejednoznaczność,
brak danych w systemie. Analitycy
firmy doradczej SMART Project podkreślają jednak wyraźnie, że korzystając z zamkniętego poolu paletowego, firmy uwalniają się od wysokich
kosztów i czasochłonnego obowiązku
zarządzania paletami, dzięki czemu
mogą skupić się na podstawowej
działalności operacyjnej w obrębie

Korzystając z zamkniętego
poolu paletowego, firmy
uwalniają się od wysokich
kosztów i czasochłonnego
obowiązku zarządzania paletami, dzięki czemu mogą
skupić się na podstawowej
działalności operacyjnej
w obrębie łańcucha dostaw

”

łańcucha dostaw. – Jednak decyzja
o wyborze konkretnego rozwiązania
powinna być poparta szczegółowymi
analizami kosztowymi, oceną ewentualnych wad i korzyści oraz akceptacją
konkretnego wyboru przez partnerów
handlowych. Podjęta decyzja powinna dostarczyć wzajemnych korzyści
wszystkim uczestnikom obrotu paletowego – czytamy w analizach SMART
Project.
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i ćwierćpaleta NDHP spełnia wymagania sieci handlowych i jest dopuszczona do obrotu towarowego.

PALETOWA
METRYKA NDHP
NDHP Polska Spółka z o.o.
ul. Lelewela 15/27
53-505 Wrocław
Biuro:
ul. Krotoszyńska 47
56-300 Milicz
tel. +48 71 3830613
E-mail: biuro@ndhp.pl

NDHP Polska Sp. z o.o.:
 jest właścicielem palet i znaku
NDHP (kliknij, żeby zobaczyć),
 jest właścicielem Normy PW-N
DHP-1-2018 (kliknij),
 jest właścicielem Normy PW
-CDHP-1-2018 (kliknij),
 posiada certyfikat Instytutu Technologii Drewna (kliknij),
 NDHP Polska dla kluczowych producentów półpalet i ćwierćpalet
oraz największych firm naprawiających palety wydaje:
-- licencje na produkcję półpalet
i ćwierćpalet,

wspornikami o grubości 2 mm, która
zastąpiła istniejące na rynku półpalety DHP. Dodatkowo, stworzyliśmy
absolutnie nową ćwierćpaletę NDHP
o wymiarach 400 x 600 x 163 mm
z metalowymi wspornikami o grubości 2 mm, która jest opakowaniem
wystawowym.
Oba rodzaje palet są jedyną alternatywą dla palet kolorowych. Półpaleta

Website: www.ndhp.pl
Źródło: NDHP

Standard ćwierćpalet NDHP zdefiniowany jest przez Normę PW-CDHP-1-2018
Właścicielem Normy jest NDHP Sp. z o.o.

NDHP jest Spółką zrzeszającą
największych producentów
półpalet i ćwierćpalet w Pol
sce. Firma powstała z myślą
o firmach produkujących
i naprawiających półpalety
i ćwierćpalety, i o tych użyt
kownikach palet, którzy chcą
zarządzać swoimi opakowa
niami na własność - kupować
je, wysyłać na nich towar,
odbierać je od swoich Kon
trahentów, identyfikować je.

W

2018 roku stworzyliśmy
nową, certyfikowaną i wymienną półpaletę NDHP o wymiarach
800 x 600 x 163 mm, z metalowymi

Ćwierćpalety NDHP posiadają następujące cechy charakterystyczne
- ściśle określone wymiary zewnętrzne i wymiary poszczególnych elementów
- 4 metalowe elementy dystansowe z wytłoczonym napisem NDHP
- oznaczenie alfanumeryczne na górnej i/lub dolnej desce wg następującego wzoru
XXX-Y-MM (numer licencji producenta – rok produkcji – miesiąc produkcji)
- oznaczenie IPPC na górnej i/lub dolnej desce zgodnie z dyrektywą ISPM15
- palety muszą przejść proces obróbki fitosanitarnej

Deska środkowa
Deska dolna

Nośność ćwierćpalet NDHP – do 400 kg
Wilgotność nowych palet nie może przekraczać 22%

Wspornik drewniany
Element dystansowy

ELEMENT
Deska górna

ILOŚĆ
ELEMENTÓW

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

6

400 +0 / -3

85 +3 / -0

2

600 +0 / -3

75 + 3/ -0

21 +0 / -1

2

400 +0 / -3

75 +3 / -0

21 +0 / -1

2

75 +0 / -2

75 +0 / -2

100 +0 / -2

2

profil 2 +0 / -0

70 +0 / -2

100 +0 / -2

WYSOKOŚĆ
21 +0 / -1

Wszystkie wymiary nominalne ćwierćpalety NDHP podane są w milimetrach przy 22% wilgotności drewna

Proces produkcji i naprawy ćwierćpalet NDHP jest weryfikowany przez niezależnych inspektorów
Świadectwo Instytutu Technologii Drewna
Ćwierćpalety NDHP są produktem markowym i podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą Prawo Własności Przemysłowej

Standard półpalet NDHP zdefiniowany jest przez Normę PW-NDHP-1-2018
Właścicielem Normy jest NDHP Polska Sp. z o.o.

Półpalety NDHP posiadają następujące cechy charakterystyczne
- ściśle określone wymiary zewnętrzne i wymiary poszczególnych elementów
- 6 metalowych elementów dystansowych z wytłoczonym napisem NDHP
- 3 wsporniki drewniane w kolorze zielonym (z drewna litego lub trocinowego)
- oznaczenie alfanumeryczne na środkowych wspornikach wg następującego wzoru
XXX-Y-MM (numer licencji producenta – rok produkcji – miesiąc produkcji)
- oznaczenie IPPC na środkowych wspornikach, zgodnie z dyrektywą ISPM15
- palety muszą przejść proces obróbki fitosanitarnej
Nośność półpalet NDHP – do 600 kg
Wilgotność nowych palet nie może przekraczać 22%

ELEMENT
Deska górna

ILOŚĆ
ELEMENTÓW

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

7

600 +0 / -5

100 +0 / -10

WYSOKOŚĆ
21 +0 / -1

Deska środkowa

3

800 +0 / -5

100 +0 / -10

21 +0 / -1

Deska dolna

3

600 +0 / -5

100 +0 / -10

21 +0 / -1

Wspornik drewniany

3

75 +0 / -2

75 +0 / -2

100 +0 / -2

Element dystansowy

6

profil 2 +0 / -0

70 +0 / -2

100 +0 / -2

Wszystkie wymiary nominalne półpalety NDHP podane są w milimetrach przy 22% wilgotności drewna

Proces produkcji i naprawy półpalet NDHP jest weryfikowany przez niezależnych inspektorów
Świadectwo Instytutu Technologii Drewna nr 1734-BDZ - 002/2018
Półpalety NDHP są produktem markowym i podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą Prawo Własności Przemysłowej
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 6 metalowych elementów dystansowych z wytłoczonym napisem
NDHP,
 3 wsporniki drewniane ( z drewna
litego lub trocinowego) w kolorze
zielonym,
 Oznaczenie alfanumeryczne
wg wzoru XXX-Y-MM (numer liczencji-rok produkji-miesiąc produkcji),
 Oznaczenie IPPC zgodnie z dyrektywą ISPM15,
 Palety przechodzą proces obróbki
firtosanitarnej,
 Wilgotność nowych palet nie przekracza 22%,
 Nośność do 600 kg.
Cechy charakterystyczne dla ćwierćpalety NDHP:

 Ściśle określone wymiary zewnętrzne poszczególnych elementów 400 x 600 x 163 mm,
 Zmieniona została konstrukcja
ćwierćpalety, 2 drewniane wsporniki zastąpiono metalowymi z wytłoczonym napisem NDHP,
 Oznaczenie alfanumeryczne
na środkowych wspornikach
wg wzoru XXX-Y-MM(numer licencji-rok produkji-miesiąc produkcji),
 Oznaczenie IPPC na środkowych
wspornikach, zgodnie z dyrektywą
ISPM15,
 Palety przechodzą proces obróbki
firtosanitarnej,
 Wilgotność nowych palet nie przekracza 22%,
 Nośność do 400 kg.

-- licencje na naprawę półpalet
i ćwierćpalet,
-- licencje na handel paletami.
Firma nadzoruje palety wprowadzane do
obrotu, stosując kontrole jakości na każdym etapie wytwarzania, wykonywane
przez niezależnych inspektorów, edukuje
rynek użytkowników palet, prowadząc
szkolenia z zakresu identyfikacji palet.
Półpalety i ćwierćpalety to nośniki bez
których obecnie handel w sklepach
wielkopowierzchniowych staje się
mniej skuteczny. Dla sieci handlowych
te dwa rodzje nośników, są podstawowym opakowaniem transportowym na
którym dostawcy towarów operacyjnie
obsługują tych klientów. Trzy duże sieci handlowe już nawiązały współpracę z firmą akceptując nośniki NDHP
w swoich strukturach handlowych.

Półpaleta. Źródło: NDHP

Cechy charakterystyczne dla półpalety NDHP:
 Ściśle określone wymiary zewnętrzne poszczególnych elementów 800 x 600 x 163 mm,

Ćwierćpaleta. Źródło: NDHP
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Fot. NDHP

Półpalety i ćwierćpalety
to nośniki, bez których
obecnie handel w sklepach
wielkopowierzchniowych
staje się mniej skuteczny.
Dla sieci handlowych te
dwa rodzje nośników, są
podstawowym opakowaniem transportowym

”

wynajmu pozwala w sposób bardzo
elastyczny zarządzać posiadanymi zasobami przez klientów.
NDHP buduje struktury w kraju i za granicą w Niemczech posiada dwa punkty
handlowo-serwisowe, a kolejny otwierany jest w Chorwacji, do obsługi rynku
bałkańskiego, który zaczyna wchodzić
na wyższy etap rozwoju gospodarczego. Rynek bałkański jest bardzo przyszłościowy, rosnące zainteresowanie
krajami basenu Morza Śródziemnego,
stwarza warunki do rozwoju gospodarczego, a tym samym rośnie zapotrzebowanie na usługi logistyczne.
Nośniki NDHP służą do składowania
i magazynowania towarów i wyrobów,
a także do ich transportu na wózkach
magazynowych przeznaczonych do
transportu poziomego i pionowego,
a także do transportu klasycznego – samochodami ciężarowymi, koleją, drogą morską oraz środkami transportu
lotniczego.

Palety NDHP dostępne w pool’u otwartym stanowią idealne rozwiązanie dla
użytkowników palet, którzy samodzielnie chcą zarządzać swoim pool’em
paletowym. Współpraca z zewnętrznymi firmami zajmującymi się wynajmem i logistyką palet, półpalety oraz
ćwierćpalety NDHP stwarza możliwości wynajmu. Autorski system obsługi

Fot. NDHP
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PALETOWA METRYKA
FIRMY GEORG UTZ
Georg Utz Sp. z.o.o.
ul. Nowowiejska 34
55-080 Kąty Wrocławskie
Polska
Phone: +48 713 16 77 60
E-Mail: info.pl@utzgroup.com
Website: www.utzgroup.com/pl

Firma Georg Utz to czołowy
producent pojemników, palet
i wytłoczek z tworzywa sztucz
nego, których ideą jest wielo
krotne wykorzystanie. Stanowi
część założonej w 1947 r.,
szwajcarskiej grupy Georg Utz
Holding AG – wiodącego gra
cza na rynku innowacyjnych,
trwałych i funkcjonalnych
rozwiązań magazynowych
i transportowych.

F

irma dostarcza bogatą gamę produktów dla logistyki i magazynowania oraz przemysłu, m.in. pojemniki do
składowania w stosie (RAKO, EUROTEC,
KLT), oszczędzające powierzchnię, po-

jemniki na części techniczne, skrzyniopalety składane KOLOX i PALOX, palety
higieniczne, H1, przemysłowe i uniwersalnego zastosowania. Produkty Utz
mają zastosowanie w wielu dziedzinach
gospodarki – w motoryzacji, elektronice,
przetwórstwie spożywczym, przemyśle
farmaceutycznym, rolnictwie, a także
w handlu, e-commerce i e-grocery.
Utz posiada 8 zakładów produkcyjnych
na 3 kontynentach: w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Chinach
i Meksyku oraz sieć przedstawicielstw
na całym świecie.
Georg Utz Sp. z o.o posiada certyfikaty:
ISO 9001: 2015. Jest członkiem Polskiej
Izby Opakowań i Polskiego Związku
Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Produkty Georg Utz są
przykładem trwałych
rozwiązań, które służą
klientom wiele lat. Po
zakończeniu swojego cyklu
życia, mogą być ponownie
przetworzone, nie obciążając środowiska naturalnego.

”

Dbałość o środowisko naturalne jest
również bardzo ważne w innych aspektach funkcjonowania fabryki - w zakładach Utz woda wykorzystywana do
chłodzenia maszyn krąży w obiegu
zamkniętym. W ten sposób odzyskane
ciepło służy do ogrzewania pomieszczeń, dzięki czemu straty energii zredukowane są do minimum.

DOBRE PRAKTYKI

Ideą rozwiązań oferowanych przez Utz
jest wielokrotne wykorzystanie. W przeciwieństwie do opakowań jednorazowych,
systemy wielokrotnego użytku tworzą
np. pomiędzy producentem towaru
a centrum logistycznym, obieg zamknięty. Pojemniki funkcjonują w takim obiegu od kilku do nawet kilkudziesięciu lat,
w zależności o sposobu wykorzystania.
Po zakończeniu swojego cyklu życia, taki
pojemnik może trafić z powrotem do zakładu produkcyjnego, gdzie po zmieleniu
zostanie ponownie użyty do produkcji
kolejnych opakowań. Uzyskany w ten
sposób surowiec posiada udokumentowane i sprawdzone właściwości fizyczne,
porównywalne z nowym materiałem.
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ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
ZGODNE Z ISO 9001:2015

Utz posiada system zarządzania jakością
obejmujący całą firmę. Gwarantuje to
niezmiennie doskonałą jakość produktów Utz, niezależnie od zakładu produkcyjnego, w którym są one wytwarzane.
PRODUKTY: SKRZYNIOPALETY

PALOX – pojemnik wielkogabarytowy
bazujący na wymiarach ISO. Jest to
pojemnik sztywny stasowany głównie
w branży spożywczej, rolnictwie. Występuje w wersji szczelinowej lub pełnej.
Na wygląd owoców i warzyw na regale
sklepowym, czy na straganie znaczący
wpływ ma zastosowany sposób prze-
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wożenia i magazynowania. Przetwórcy
oraz konsumenci oczekują produktów
najwyżej jakości. Spełnienie ich wymagań związane jest z optymalizacją
wszystkich elementów procesu: od
sposobu zbioru, transportu, sortowania,
aż do przechowywanie w chłodniach.
Jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo
warzyw i owoców, zachowując wysokie
standardy? Odpowiedzią na to wyzwanie jest zastosowanie nowoczesnych
skrzyniopalet plastikowych PALOX.
KOLOX to z kolei przykład pojemnika
wielkogabarytowego, stosowanego
w branży motoryzacyjnej. Z reguły występują w rozmiarze ISO, choć dostępne
są również skrzyniopalety o mniejszych
wymiarach podstawy, np. 1200x800 mm
lub nawet 800x600 mm.

Dzięki możliwości złożenia
ścian pustego pojemnika,
można znacząco zredukować
jego objętość. Po odryglowaniu mechanizmu zamykania
można złożyć ścianki boczne
i nałożyć je na siebie całkowicie składając pojemnik. Jest to
szczególnie przydatne, gdy po
dostarczeniu towaru, puste pojemniki
trzeba przetransportować z powrotem.
Oprócz tego, we wszystkich pojemnikach KOLOX, niezależnie od wymiaru
podstawy, w ściankach bocznych znajdują się otwory dostępowe. Ułatwia to
w obsługę manualną podczas załadunku i rozładunku tego dużego pojemnika.
Wybrane wersje pojemników KOLOX
są wyposażone w metalowe profiKOLOX. Fot. Utz

PALOX. Fot. Utz

le w kształcie litery „U, znajdujące się
w dolnej krawędzi pojemnika. Chronią
one ścianki boczne i dno przed uszkodzeniem przez wózki widłowe.
Wiele wariantów skrzyniopalet jest ponadto przystosowana do sztaplowania.
Stos tworzony jest za pomocą pokrywy
lub krawędzi. Ilość skrzyniopalet w stosie jest uzależniona od dopuszczalnego
nacisku pionowego oraz maksymalnego obciążenia przewidzianego dla
wybranego modelu pojemnika.
PRODUKTY: PALETY

Palety z tworzywa sztucznego nie stanowią alternatywy cenowej dla palet
drewnianych – co do tego nie ma wątpliwości. Jednakże palety z tworzywa
sztucznego mają kilka decydujących
zalet: mają stały ciężar, są mocne i wytrzymałe, mają dłuższą żywotność niż
palety drewniane, a z wzmocnieniem
metalowym nadają się do regałów wysokiego składowania.
 UPAL-H
Czysta, stabilna, higieniczna
UPAL-H ma w pełni zamkniętą powierzchnię, dzięki czemu jest łatwa
w czyszczeniu i nadają się do wykorzystania w branży spożywczej, farmaceutycznej czy strefach czystych
produkcji. Dzięki metalowemu wzmocnieniu nadaje się do regałów wysokiego składowania.
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 H1
Higieniczna od podstaw
Paleta UPAL-H1 jest bezpieczną podstawą do wszystkich zadań magazynowych i transportowych w obszarze wymagającym zachowania higieny. Jest
wyjątkowo wytrzymała, odporna na
temperatury i wygodna w czyszczeniu.
Idealnie dopasowana do wymogów
w przemyśle spożywczym.
 UPAL-U
Solidna, poręczna i lekka
Paleta UPAL-U idealnie nadaje się do
przenośników rolkowych, a dzięki
wzmocnieniom metalowym nadaje się
do regałów wysokiego składowania.
Dodatkowo dzięki temu, że paleta jest
lekka może być przenoszona za pomocą dwóch otworów uchwytowych.
 UPAL-I
Solidna, ładowna, o uniwersalnym
zastosowaniu
Paleta UPAL-I została zaprojektowana,
aby bez problemów współpracować
z systemem przenośników automatycznych. Konstrukcja palety zapewnia
długi cykl życia. Jej stabilność zwiększają rury metalowe, które można
umieścić w przewidzianych do tego

celu zagłębieniach, dzięki czemu może
być używana na regałach wysokiego
składowania.
 UPAL-S
Sprytna i wytrzymała
Paleta UPAL-S jest wytrzymałą i odporną na obciążenia paletą. Jej stabilność zwiększają rury metalowe, które
można umieścić w przewidzianych
do tego celu zagłębieniach. Dzięki
temu wzmocnieniu UPAL-S nadają się
do regałów wysokiego składowania.
Dodatkowo paletę można wyposażyć
w powierzchnię antypoślizgową.
 UPAL-D
Mała, poręczna i wielozadaniowa
Paleta UPAL-D, o wymiarach podstawy 800x600 mm. Na tej palecie
można składować i transportować
pojemniki o różnej konstrukcji i rozmiarze, a także wytłoczki na części
techniczne formowane próżniowo.
Dzięki temu zarządzanie paletami
staje się znacznie prostsze. Wersja
wystawowa tej palety została zaprojektowana specjalnie dla branży
spożywczej: gniazda w górnej powierzchni palety i po bokach nadają
się do mocowania kartonów.

UPAL-I. Fot. Utz

 UPAL-E
Lekkie, funkcjonalne i stabilne
Stosowanie palety UPAL-E jest zasadne
wtedy, gdy koszty transportu powrotnego pustych palet przekraczają ich
wartość. Mimo iż jest to paleta jednorazowa, jest to produkt godny zaufania – paleta jest odporna na obciążenia
i zapewnia, że ładunek jest stabilny.
AKCESORIA PALETOWE

Zarówno do palet o wymiarze Euro, jak
i ISO, a także półpalety są dostępne pokrywy, które służą do zabezpieczenia ładunku w formie jednostki transportowej.
Palety plastikowe charakteryzuje
wszechstronność zastosowań, dlatego
w ofercie są również specjalne, składane
ramy i ścianki modułowe do palety. To
dodatkowe wyposażenie palet zapewnia
optymalne ich wykorzystanie w bardzo
różnych środowiskach pracy.
Palety z tworzywa w dowolnym kolorze, fot. Georg Utz
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CHEP

WŚRÓD LIDERÓW
ZRÓWNOWAŻONYCH
FIRM NA ŚWIECIE
Brambles, czołowa firma
zajmująca się logistyką łań
cucha dostaw w ponad 60
krajach, działająca głównie
pod marką CHEP, została
uznana przez magazyn
Barrons1 drugą najbardziej
zrównoważoną firmą na
świecie, ustępując jedynie
Accenture, globalnej firmie
świadczącej profesjonalne
usługi w obszarach strategy,
consulting, digital, technolo
gy i operations.

B

arrons, amerykański tygodnik
publikowany przez Dow Jones
& Company, wraz z Calvert Research
and Management, wzięli pod lupę
1000 największych przedsiębiorstw
publicznych pod względem wartości
rynkowej na 24 rynkach rozwiniętych
(z wyłączeniem USA) i ocenili je wykorzystując ten sam proces oceny w pięciu kategoriach interesariuszy, które
są używane do uszeregowania listy
w Stanach Zjednoczonych.
Brambles zyskało uznanie firmy Calvert
Research za zrównoważone pozyskiwanie zasobów i wydajność pracy.
Według firmy badawczej: „Brambles
przeprowadza ankiety zaangażowania
pracowników i wykorzystuje poufne
informacje zwrotne w celu usprawnie-

nia działalności operacyjnej. Zapewnia
także szkolenia online i indywidualny
coaching dla pracowników oraz ma
w ofercie pionierskie palety wykonane
z odpadów”.
Juan José Freijo, globalny dyrektor
ds. zrównoważonego rozwoju Brambles, powiedział: „Jesteśmy niezmiernie
dumni z faktu, że zostaliśmy uznani za
światowego lidera zrównoważonego
rozwoju. Długoterminowa, zrównoważona wartość, którą tworzymy dla
wszystkich interesariuszy, jest generowana przez naszą globalną skalę
i cyrkularny model biznesowy, który
definiuje nie tylko sposób, w jaki działamy, ale także to, kim jesteśmy. W naszej

Fot. Adobe Stock

1 The 20 Most Sustainable International Companies,
[online: https://www.barrons.com/articles/the-20-most-sustainable-international-companies-51549658423]
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pracy zawsze eliminujemy marnotrawstwo i zmniejszamy zapotrzebowanie
na zasoby naturalne w całym łańcuchu
dostaw, dlatego cieszymy się, że ponownie nas doceniono”.
MSCI I DJSI

Ponadto, piąty rok z rzędu firma Brambles utrzymała w swojej branży wiodącą pozycję w rankingach ESG prowadzonych przez MSCI (Morgan Stanley
Capital International)2. Badanie MSCI
2 Rankingi MSCI ESG pomagają inwestorom identyfikować zagrożenia i możliwości związane z czynnikami
środowiskowymi, społecznymi i biznesowymi (ESG)
w ich portfelach. Firmy są badane i oceniane w skali
od „AAA” do „CCC” zależnie od narażenia na specyficzne
dla branży zagrożenia ESG oraz posiadane zdolności
zarządzania ryzykiem w porównaniu z konkurentami.
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ESG dostarcza dane w najwyższym
standardzie „Gold Standard” i jest używane przez 46 spośród 50 najlepszych
menedżerów aktywów i ponad 1200 inwestorów na całym świecie. W raporcie
MSCI stwierdzono, że: „Brambles wciąż
pozostaje liderem branży pod względem istotnych ryzyk ESG, demonstrując zaangażowanie w zrównoważony
rozwój poprzez kompleksowe programy dotyczące wszystkich kluczowych
kwestii, w zakresie których oceniamy
branżę”.
Firma Brambles w zestawieniu z branżowymi konkurentami w sektorze
usług komercyjnych i dostawczych
osiągnęła najlepsze wyniki w zakresie
najbardziej istotnych zagrożeń związanych z ESG i możliwości zarządza-

W naszej pracy zawsze eliminujemy marnotrawstwo
i zmniejszamy zapotrzebowanie na zasoby naturalne
w całym łańcuchu dostaw

”

nia ryzykiem. W 2018 r. 99,4% drewna
pochodziło z certyfikowanych źródeł,
co zbliżyło firmę do celu na 2020 r.
wynoszącego 100%. Brambles zostało
uznane za jedną z sześciu na świecie
firm przodujących w walce z wylesianiem w łańcuchu dostaw przez CDP,
brytyjską organizację non-profit, której
celem jest analizowanie skutków zmian
klimatu dla głównych światowych spółek giełdowych.

Fot. CHEP
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W ubiegłym roku firma Brambles została uznana za jedno z dwóch czołowych przedsiębiorstw według indeksu Dow Jones Sustainability Index
(DJSI) w kategorii usług komercyjnych
i rynku dostaw. To był piąty rok z rzędu,
w którym Brambles zostało uwzględnione w DJSI. Promując najwyższe
standardy z zakresu zrównoważonej
działalności korporacyjnej, DJSI jest
pierwszym, globalnym rankingiem
najlepszych firm pod względem
zrównoważonego funkcjonowania.
Powstaje w oparciu o sprawdzoną metodologię indeksowania S&P
Dow Jones oraz analizę RobecoSAM,
w której stosuje się finansowo istotne czynniki środowiskowe, społeczne
i biznesowe.

