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Najlepsi zarządcy
Międzynarodowy Związek Kolejowy (Union Internationale des Chemins de fer – UIC) 
w 1961 roku, dla usprawnienia przepływu towarowego, określił standard palety 
używanej w obrocie towarowym, rozpoczął tym samym tworzenie otwartego poolu 
paletowego. Normalizacja spowodowała ustalenie wymiarów i kryteriów jakości, 
które gwarantują sprawny i bezpieczny transport towarów. Jak każde dobre roz-
wiązanie, znajduje wielu zwolenników, szybko rosła liczba uczestników tego pierw-
szego otwartego poolu paletowego. Standard palety EUR określono w  dokumencie 
zwanym Kartą UIC 435-2 do której stosowania zobowiązani są wszyscy producenci 
palet typu EUR.

W 1991 roku powstała organizacja EPAL, by chronić 
jakość i standardy palety EUR, poprzez narodowe ko-
mitety, obecna jest w całej Europie, w USA, Indiach, 
Chinach oraz Australii. Szacuje się, że firmy działają-
ce w strukturach EPAL w 2011 roku wyprodukowały 
ok.  67 mln palet typu EUR, w tym na polskim rynku  
17,5 mln palet. 

W ramach tych struktur funkcjonuje otwarty pool pa-
letowy tzw. „białych palet”, a firmy świadczą zaawan-
sowane usługi logistyki palet dla swych klientów. 
Firmy EP Serwis i Palettenwerk zarządzają kilkoma 
milionami palet wykorzystując stworzone struktury 
do świadczenia usług logistyki palet.

Firmą zarządzającą największym wolumenem wła-
snych palet na świecie jest CHEP, która posiada w ob-
rocie ponad 300 mln palet i opakowań transporto-
wych, opracowując dla każdego z rynków narzędzia 
i techniki do efektywnego zarządzania.

Nasz rynek się rozwija, choć spowolniony światowym 
kryzysem i będzie potrzebował nowoczesnych roz-
wiązań, które w obszarze kosztów opakowań trans-
portowych, dają wymierne, pozwalające się oszaco-
wać korzyści. Logistyka palet to najefektywniejsze 
narzędzie do zarządzania paletami i nie tylko korzyści 
ekonomiczne, to przede wszystkim oddanie w zarząd 
obszaru, najlepszym specjalistom na rynku. 

Andrzej Szymkiewicz
Redaktor naczelny
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paletach EUR bądź za-
mkniętego – operującego 
własnymi, unikatowymi 
paletami) właścicielem 
palet jest operator poolu. 
Użytkownik (nadawca) 
jedynie je wypożycza (są 
dostarczane w określo-
nym miejscu i czasie), 
a następnie wysyłane 
do odbiorców wraz z to-
warem oraz jednoczesną 
informacją o tym do 
operatora poolu. Dzięki 
temu, operator wie, gdzie 
znajdują się jego palety 
i może zająć się ich od-
biorem, zwalniając z tej 
czynności użytkownika.

Idea wypożyczania palet nie jest już 
czymś nowatorskim, rozwiązania ta-
kie są dostępne w Polsce od ok. 10 lat. 
Przyglądając się jednak rynkowi wynaj-
mu palet, można zauważyć, że dopiero 
lata 2008-2009 przyniosły wyraźne oży-
wienie i wzrost popularności tego typu 
usług. Złożyło się na to kilka czynników, 
jednak dwa najważniejsze to:
•	 wprowadzone	pod	koniec	2007	 roku	

zmiany legislacyjne, tj. nowelizacja 
ustawy „Prawo własności przemy-
słowej” (tak, palety EUR są produk-
tem markowym i jako takie, podlega-
ją ochronie prawnej);

•	 spowolnienie	gospodarcze	spowodo-
wane pęknięciem w 2008 roku bańki 
na rynku nieruchomości i związanych 
z nim usług finansowych w Stanach 
Zjednoczonych, które w efekcie miało 
zasięg globalny, wpływając również 
w Polsce na branżę FMCG (dóbr kon-
sumpcyjnych częstego zakupu) – do-
minujący sektor w zakresie masowe-
go użytkownika palet.

Zmiana ustawy „Prawo 
własności przemysłowej” 
spowodowała, iż wiele 
firm obracających na co 
dzień setkami palet pod 
towarem zorientowało 
się, że mimo ich dobrej 
woli gospodarka paletowa 
w pełni zgodna z prawem 
(a więc obrót jedynie ory-
ginalnymi, niepodrabia-
nymi paletami EUR) nie 
jest łatwa. Warto w tym 
miejscu przypomnieć, 
że palety EUR są precy-
zyjnie zdefiniowanym 
(w kodeksie UIC 435) pro-
duktem – posiadającym 
szereg określonych cech 
(m.in. odpowiednia kon-

strukcja, wymiary, właściwe oznaczenia); 
potoczne pojęcie „europalety” jest dale-
ce nieprecyzyjne, w praktyce odnosi się 
ono do palet drewnianych o wymiarach 
800x1200mm (a więc typowych dla palet 
EUR), nie należy jednak jednoznacznie 
utożsamiać wszystkich „europalet” z pa-
letami EUR. W myśl nowego brzmienia 
ustawy, naruszeniem prawa jest nie tylko 
„wprowadzenie do obrotu” towaru naru-
szającego czyjąś własność przemysłową 
(znaki handlowe), ale także każdorazowy 
obrót takimi towarami. Sprowadzając to 
do użytkowania palet – właściwie każdy 
podmiot używający palet EUR narażał się 
na potencjalne sankcje, gdyż wg różnych 
szacunków, w momencie wejścia noweli-
zacji ustawy w życie, jedynie ok. 30% pa-
let w obiegu było oryginalne i spełniające 
stawiane im kryteria. Reszta, ze wzglę-
du na stan techniczny oraz bezprawnie 
nadane im cechy palet EUR – powinna 
być natychmiast wycofana z obiegu. Przy 
tak masowym produkcie jak palety EUR – 
było to niewykonalne. 

Idea wypożyczania 
palet nie jest już 
czymś nowatorskim, 
rozwiązania takie są 
dostępne w Polsce 
od ok. 10 lat.

Mateusz Boruta

Poole paletowe 
i prawidłowa 
gospodarka 
paletowa

Minione cztery lata to okres silnego roz-
woju pooli paletowych w Polsce. Pool 
paletowy to powszechna nazwa dla za-
mkniętego systemu obrotu palet (a czę-
sto także i innych opakowań zbiorczych 
– skrzynek plastikowych itp.). Różnica 
względem tradycyjnej gospodarki pa-
letowej dotyczy własności palet, ich ro-
dzaju i sposobu zarządzania nimi. 

W modelu tradycyjnym, przedsiębiorca 
dokonuje zakupu palet, które następ-
nie wraz z towarem wysyłane są do 
odbiorcy, kolejnego ogniwa w łańcuchu 
dostaw. Później, w zależności od usta-
lonych zasad, palety są zwracane bądź 
rozliczane w inny sposób (np. odsprze-
dawane, wymieniane, wliczone w cenę 
towaru). By ułatwić wymianę palet, lo-
gistycy w wielu sektorach posługują się 
rozwiązaniami standardowymi – czyli 
np. paletami EUR, których cechy, właści-
wości fizyczne i funkcjonalność są ściśle 
określone. Dzięki temu zarządzanie pa-
letami jest nieco łatwiejsze.

W przypadku poolu paletowego (otwar-
tego – opartego na standardowych 
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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 podrobio-
nym towarem. W wielu przypadkach ko-
rzystanie z usług dobrze funkcjonujące-
go poolu paletowego okazało się tańsze 
od „posiadania” palet, co w dużej mierze 
wynika z trudności zmierzenia i jedno-
znacznego określenia, jaki jest całkowi-
ty koszt użytkowania palet „własnych” 
(w cudzysłowie, bo w praktyce trudno 
określić które konkretnie palety należą 
do danego użytkownika – w końcu są one 
wymieniane zazwyczaj w stosunku je-
den do jeden, na inne, tego samego typu).

W oparciu o doświadczenia ECR Polska 
można stwierdzić z pewnością, że za-
mknięte poole paletowe są korzystne 
kosztowo w wielu przypadkach, podob-
nie jak istnieją organizacje i łańcuchy do-
staw, w których tańsza jest gospodarka 
paletami EUR na własny rachunek.

Potwierdzają to również wyliczenia naj-
większego w Polsce (i na świecie) opera-
tora poolu zamkniętego (palet niebieskich) 
– firmy CHEP. Oprócz CHEPa, podobne 
usługi oferują również firmy takie jak EP 
Serwis, Europal, Paki Logistics (w oparciu 
o standard palet EUR). Istnieją także roz-
wiązania wynajmu palet plastikowych, jak 
chociażby System Obrotu Paletami Pla-
stikowymi (SOPP) firmy BECKER. 

Udział leadera polskiego rynku, firmy 
CHEP, można oszacować na sięga-
jący dwucyfrowych wartości patrząc 
na palety na stanie sieci handlowych 

To zagrożenie konsekwen-
cjami prawnymi (mimo 
dobrych chęci i zapew-
nienia środków, nie spo-
sób było operować pulą 
w 100% oryginalnych palet 
EUR) spowodowało, że 
użytkownicy palet zaczęli 
się rozglądać za alterna-
tywnymi rozwiązaniami, 
pozwalającymi ograniczyć 
odpowiedzialność karną 
za ewentualne uchybienia, 
bądź przenieść ją na inne 
podmioty. W konsekwen-
cji wielu przedsiębiorców 
zaczęło bliżej przyglądać 
się ofercie pooli paletowych – oferujących 
palety niemal identyczne z EUR, o takiej 
samej bądź lepszej funkcjonalności (no-
śność, wytrzymałość, modułowe wymia-
ry), jednak w żaden sposób nie będącymi 
paletami EUR, tym samym – omijających 
typowe ryzyka z nimi związane. To ope-
rator poolu jest właścicielem palet, to on 
gwarantuje ich jakość, bezpieczeństwo 
oraz dostępność. 

Drugi z czynników, które 
wpłynęły na rozwój pooli 
paletowych – pochodna 
spowolnienia gospodar-
czego, to znacznie wyraź-
niej występująca presja 
optymalizacji kosztów. 
Przejście z tradycyjne-
go modelu zakupu i wy-
miany palet na wynajem 
zmienia układ kosztów 
w przedsiębiorstwie. Za-
miast zakupu palety (in-
westycja w środki trwa-
łe), nakładów na naprawę 
palet, ich segregowanie, 
administrację, odzyski-

wanie pustych opakowań od odbiorców, 
pojawia się koszt związany z każdora-
zowym wynajmem jednej palety. Po-
równując koszty „posiadania” i wynaj-
mu palet można zauważyć, że trudny 
do uchwycenia koszt jednostkowego 
użycia palety w przypadku wynajmu 
może być wyższy od tego w modelu tra-
dycyjnym, jednak łączne koszty gospo-
darki paletowej są na akceptowalnym 

W wielu 
przypadkach 
korzystanie z 
usług dobrze 
funkcjonującego 
poolu paletowego 
okazało się tańsze 
od „posiadania” 
palet.
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Szczerze uważa, że dobrą współpracą firmy 
się bogacą. 
Zawodowo – tworzy warunki dla lepszego dia-
logu i bardziej wydajnej współpracy partnerów 
handlowych – poprzez wyjątkową platformę, 
jaką jest organizacja ECR Polska (z ang. Efficient 
Consumer Response – wydajna reakcja na po-
trzeby konsumentów).
Jest autorem i współautorem programów 
usprawnień zarówno całych łańcuchów warto-
ści, jak i pojedynczych przedsiębiorstw, głównie 
z sektora FMCG. Efektem jego pracy są m.in. 
praktyczne narzędzia i wiedza ułatwiające eli-
minowanie z łańcuchów dostaw kosztów nie 
przynoszących wartości.
W działalności konsultingowej i szkoleniowej 
łączy doświadczenie z zakresu logistyki i mar-
ketingu.
Prywatnie – zapalony cyklista, fotograf I entu-
zjasta turystyki wysokogórskiej.
mateusz.boruta@ecr.pl | www.ecr.pl

litycznych, możliwość koncentracji na 
działalności podstawowej itp.), akcepta-
cją danego rozwiązania przez partnerów 
handlowych. Decyzja ta może przynieść 
obopólne korzyści wszystkim uczestni-
kom obrotu paletowego.

Mateusz Boruta, ECR Polska

(na podstawie infromacji operatora). 
Udziały pozostałych firm są znacznie 
mniejsze (ale też, trudniejsze do zmie-
rzenia, ze względu na wykorzystywa-
nie przez nich standardowych palet 
EUR, nie różniących się niczym od pa-
let „własnych”). Palety plastikowe są 
często wykorzystywane w zastosowa-
niach niszowych (np. wyodrębnionych, 
zamkniętych łańcuchach dostaw, za-
opatrzenia produkcji itp.).

Na koniec warto odnotować, że w Pol-
sce właściwie nie prowadzą operacji po-
zostali gracze z europejskiej czołówki 
– EuroPoolSystem (przejął LPR - palety 
czerwone) i IPP-Logipal (palety brązowe) 
– mających mocną pozycję w kilku kra-

jach Europy Zachodniej. Niektórzy pol-
scy producenci korzystają w działalności 
eksportowej z plastikowych palet Sven-
ska Retursystem – dominującego stan-
dardu branży FMCG w Szwecji. Podobne 
rozwiązanie zamkniętego, spółdzielcze-
go poolu (utworzonego przez wszystkich 
liczących się graczy) jest również od kilku 
lat rozwijane w Norwegii. 

Reasumując, poole paletowe są rozsąd-
ną alternatywą dla posiadania palet, ich 
udział rynkowy rośnie zarówno w Polsce, 
jak i Europie. Decyzja o wyborze kon-
kretnego rozwiązania powinna być za 
każdym razem poparta dogłębnymi ana-
lizami kosztowymi, oceną dodatkowych 
korzyści (mniej biurokracji, kosztów po-

W oparciu  
o doświadczenia 
ECR Polska może 
stwierdzić  
z pewnością, że 
zamknięte poole 
paletowe są korzystne 
kosztowo w wielu 
przypadkach[...]

Mateusz
Boruta
Dyrektor
Zarządzający

ECR Polska
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Andrzej Szymkiewicz: Panie Macieju, 
jest Pan od początku w CHEP Polska. 
Jak zmieniły się warunki do działalności 
firmy na rynku polskim na przestrzeni 
tych 10 lat, bo to jest już 10 lat jak CHEP 
jest na rynku?

Maciej Kubiak: Rzeczywiście początki nie 
były łatwe. CHEP pojawił się ponad 10 lat 
temu nie tylko w Polsce, ale również w in-
nych krajach Europy Środkowej. Taki jest 
model działania firmy w świecie – reago-
wać na potrzeby naszych klientów, którzy 
przenosili swoją produkcję na nowe rynki. 
To, z czym się zderzyliśmy, to problem 
natury edukacyjnej i postrzegania palet 
jako czegoś, co jest niezbędne, natomiast 
z bardzo limitowaną wiedzą na temat 
kosztów, które z paletą się pojawiają. 
Dużo czasu zajęło zatem edukowanie 
rynku. To na pewno się zmieniło z punktu 
widzenia tych 10 lat. Dzisiaj rozmawiając 
o kosztach logistyki poszczególnych firm, 
rzadziej spotykamy się z brakiem wiedzy 
związanej z paletą, rzadziej słyszymy, że 
ktoś postrzega paletę jako nieznaczącą 
pozycję kosztową czy czasem nawet nie-

uwzględnia kosztu palety. To z pewnością 
ułatwia nam promowanie czy sprzeda-
wanie naszego rozwiązania które nazy-
wamy „poolingiem”.

Czy jest jeszcze taki obszar czy pole 
do tych zmian, które ułatwiłyby tę, po-
wiedzmy, komunikację z rynkiem i Pań-
stwa świadczenie usług dla klientów?

MK: Komunikację z rynkiem w osta-
nich latach bardzo mocno zintensyfi-
kowaliśmy. Są oczywiście sektory poza 
branżą FMCG, gdzie wiedza w tym 
zakresie jest słabsza. Co do branży 
FMCG, a to jest dla nas zdecydowanie 
priorytet, nastąpiła ogromna poprawa 
, w zakresie nie tylko wiedzy na temat 
swoich kosztów, ale również w za-
kresie wiedzy, czym jest outsourcing. 
Rozwiązanie, które promuje CHEP to 
właśnie taka usługa. Odwieczne py-
tanie – czy koncentrować się na mojej 
działalności zasadniczej i wyrzucić na 
zewnątrz wszystkie aktywności, które 
firmy bezpośrednio nie dotyczą, pozo-
staje pytaniem ważnym.

Rozwiązanie 
versus problem

Rozmowa z Maciejem Kubiakiem,  
dyrektorem generalnym CHEP Polska
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części Europy to Litwa, Łotwa i Esto-
nia – tam wkrótce otworzymy nasze 
oddziały. Podobnie jeśli chodzi o Buł-
garię, Rumunię, Serbię czy Chorwację. 
Ta ekspansja nie dotyczy tylko Euro-
py, dotyczy również Afryki czy rynków 
azjatyckich. 

Ile jest niebieskich palet w obrocie na 
rynku polskim?

MK: Cyfry idą w miliony. Mówimy tu 
o paletach, które są wysyłane do na-
szych klientów krajowych, ale również 
o towarach, które przychodzą z im-
portu na paletch CHEP, choćby owoce. 

Panie Macieju, obejmując stanowisko 
dyrektora generalnego CHEP Polska, 
zapowiedział Pan rozbudowę portfo-
lio produktów. Co nowego się zatem 
pojawiło?

MK: Taką nowością jest obrót paleta-
mi typu „Display”: są to palety połówki 
typu DHP o wymiarach 800x600 oraz 
plastikowe palety 600x400. Rozwój 
jest niezwykle szybki. Wolumen zo-
stał niemalże podwojony w porów-
naniu z rokiem poprzednim. To jest 
rodzaj palet, które spełniają oczeki-
wania z jednej strony dostawcy, który 
chce żeby jego towar był na tej półce 
obecny i to bardzo szybko, a z drugiej 
strony sieci detalicznej, której zależy 
na tym, aby ten towar bardzo szybko 
przesunięty z magazynu do sklepu. 

Czy Centra Serwisowe całkowicie 
zaspokaja Wasze potrzeby na naszym 
rynku?

MK: Mamy pięć Centrów Serwisowych, 
w Bydgoszczy, Kampinosie, Gądkach, 
Świętochłowicach i Radomiu. Najwięk-

sze jest w Świętochłowicach na Śląsku. 
Zresztą to Centrum Serwisowe obsłu-
guje nie tylko część związaną z paletami, 
ale również część związaną z Automoti-
ve. Dlatego, że CHEP to nie tylko bran-
ża FMCG, to również przecież potężny 
udział w branży samochodowej i obsługa 
takich firm jak General Motors czy Ford.

Patrzymy na mapę Polski z perspek-
tywy dostępu do naszych klientów jak 
również z perspektywy odbioru na-
szego sprzętu. Centra Serwisowe po-
wstają tam, gdzie są fabryki naszych 
klientów, ale również tam, gdzie jest 
duża gęstość centrów dystrybucyj-
nych, duża gęstość odbiorów.

Naszym atutem jest to, że 
jesteśmy obecni w całym 
świecie. Jesteśmy w stanie 
zapewnić serwis klientom 
tutaj, na rynku krajowym 
oraz przy okazji wysyłek 
eksportowych.

Proszę mi powiedzieć, czy ustawa o dzia-
łalności przemysłowej miała wpływ na 
Waszą działalność?

MK: Z pewnością miała. Ona podziałała na 
samym początku jak zimny prysznic na 
wielu z tych, którzy działają w ramach łań-
cucha dostaw. Wielu z nich zaczęło sobie 

zadawać pytanie co z tymi paletami, dla-
czego grożą kary za użytkowanie palety, 
która ma fałszywe oznaczenia na wspor-
nikach. Z pewnością wywołało to duży re-
zonans i w tym okresie wiele firm zwracało 
się do nas z pytaniem, czy my możemy im 
pomóc. Z pewnością był to rodzaj pewnego 
akceleratora na rynku. Naszych klientów 
obecnie liczymy nie w dziesiątki, nie w tu-

ziny, a w setki, więc na pewno to dało pozy-
tywny impuls w naszym rozwoju.

Co z Waszą obecnością na rynkach Eu-
ropy Wschodniej?

MK: Naszym atutem jest to, że jeste-
śmy obecni w całym świecie. Jesteśmy 

w stanie zapewnić serwis klientom 
tutaj, na rynku krajowym oraz przy 
okazji wysyłek eksportowych. Czy ta 
wysyłka będzie dotyczyła rynku Sta-
nów Zjednoczonych, czy będzie doty-
czyła Portugalii, Hiszpanii czy Wielkiej 
Brytanii, zapewniamy pełen serwis. 
Dzisiaj koncentrujemy się na obec-
ności w kolejnych krajach. W naszej 
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A jak Pan ocenia rozwój takich usług 
konkurencyjnych, jak logistyka palet 
przez firmy, które zajmują się produkcją 
i obsługują klientów?

MK: Element konkurencji jest czymś, co 
istnieje. Trudno sobie wyobrazić rynek, 
gdzie ktoś pełni rolę absolutnie mono-
polistyczną. My widzimy tę konkurencję 
i bacznie ją obserwujemy. Ja wierzę głę-
boko, że rynek w Polsce jest rynkiem tak 
dużym, że jest miejsce dla każdego.

Rolą klienta jest tak naprawdę, spojrzeć 
na CHEP, spojrzeć na oferty konkurencji 
i podjąć decyzję co do przyszłej współ-
pracy. Wierzymy, że warto spojrzeć na 
nie przez pryzmat długofalowej współ-
pracy, wartości związanych z dostawą 
na czas i gwarancją jakości sprzętu. Je-
stem głęboko przekonany, że jesteśmy 
w stanie spełnić oczekiwania obecnych 
i przyszłych klientów.

W 2008 roku zleciliście Państwo bada-
nia rynku palet firmie DGL, czy na prze-
strzeni tego okresu coś się zmieniło? 

MK: Te problemy, o których mówiliśmy 
wtedy, sa obecne również dzisiaj. Jeżeli 
wtedy akcentowano bardzo mocno pro-
blem ustalania sald, między dostawcą 
a odbiorcą, to ten problem istnieje do 
dzisiaj. My rozmawiając z potencjalny-
mi klientami, widzimy ogrom wyzwań z 
tym związanych. 

Co Państwo proponują, by zmienić ten 
stan rzeczy?

MK: Tym co może zmienić ten stan rze-
czy, jest nasza oferta. To atuty płyną-
ce z systemu, który proponujemy czyli 
z outsourcingu. Jeżeli ktoś ma problem 
z ustalaniem sald ze swoim klientem, 

to w tym momencie rozwiązanie CHEP 
oznacza, że tych problemów jutro nie 
będzie. I z tego rodzaju argumentami 
CHEP stara się polemizować stawiając 
na szali rozwiązanie versus problem. 
Jeżeli jest problem związany z jakością 
palet, rozwiązaniem pozostaje CHEP, 
jeżeli jest problem z dostępnością pa-
let w sezonie letnim dla producentów 
wody, rozwiązaniem jest CHEP, który 
gwarantuje pełną dostępność nieza-
leżnie od sytuacji na rynku. Te wartości 
systemu, który my proponujemy można 
w tym momencie mnożyć.

Dziękuję za rozmowę.

MK: Dziękuję.

Rolą klienta jest tak 
naprawdę spojrzeć na 
CHEP, spojrzeć na oferty 
konkurencji 
i podjąć decyzję co do 
przyszłej współpracy. 
Wierzymy, że warto 
spojrzeć na nie przez 
pryzmat długofalowej 
współpracy, wartości 
związanych  
z dostawą na czas 
i gwarancją jakości 
sprzętu. Jestem głęboko 
przekonany, że jesteśmy 
w stanie spełnić 
oczekiwania obecnych 
i przyszłych klientów.
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współpracy klientów pragnących out-
sourcować logistykę magazynowania, 
transportu i obsługi klienta, firmie wy-
specjalizowanej w takiej działalności. 
Przedmiotem działalności spółki są 
m.in. usługi magazynowania, konfek-
cjonowania i komisjonowania. Zajmu-
jemy się również organizacją dostaw 
wyrobów gotowych do magazynu cen-
tralnego, a następnie ich dystrybucją do 
szerokiej grupy klientów holdingu Colian 
S.A. Gospodarka opakowaniami zwrot-
nymi ściśle powiązana jest z wymienio-
nymi działaniami logistycznymi spółki. 

Jak będzie się zmieniał Colian Logistic 
w najbliższym czasie? 

JT: Naszym motto jest „Partnerstwo 
i Zaufanie”. Te dwa ważne słowa całko-
wicie oddają cel, sposób działania, naszą 
pasję i pozytywne emocje, które wnosi-
my do tej działalności. Chcemy być part-
nerem w biznesie, działać profesjonal-
nie, pragniemy pokazać, że warto z nami 
współpracować. To czym się zajmujemy 
daje nam satysfakcję i chęć dalszego 
doskonalenia. Z takimi przekonaniami 
chcemy się rozwijać i wzmacniać pozy-
cję firmy. Zakres działania na kolejne 
lata stanowią głównie usługi magazy-
nowania, spedycji oraz obsługi klien-
ta. W nich upatrujemy „core” naszego 
biznesu. Realizując te usługi jesteśmy 
otwarci na współpracę z innymi firmami 
logistycznymi, gdyż wspólnie można od-
ważnie realizować duże wyzwania. 

Jak oceniają Państwo rynek paletowy 
w Polsce?

Tomasz Kosik: Tradycyjny system ob-
rotu palet euro, tzw. palet białych, od 
lat stwarza problemy przedsiębiorcom 
i jest dla firm źródłem niepotrzebnych 

kosztów. Próba uregulowania usta-
wowego obrotu paletami w noweli-
zacji Prawa Własności Przemysłowej 
w sierpniu 2007 roku, chyba nie do 
końca sprawę załatwiła. Jeżeli nawet 
uznać, że nastąpiła tu jakaś poprawa, to 
nadal w relacji producent-klient funk-
cjonuje duża uznaniowość, którą pale-
tę zaliczyć do euro, a którą traktować 
jako jednorazową. Ustawa wymusiła 
zwiększoną ostrożność użytkowników 
i wprowadzenie przez nich dodatkowej 
kontroli palet, a tym samym doprowa-
dziła do masowego kwestionowania au-
tentyczności palet euro. Dochodzi więc 
w praktyce do paradoksu - możliwość 
kwestionowania palet przez odbiorców 
stwarza pole do nadużyć i powoduje 
przeniesienie kosztów obrotu paletami 
na dostawcę. Pewnie sprawę załatwiłby 
obowiązek dopisywania wartości palet 
na fakturze sprzedaży, ale skoro tak nie 
jest, to przedsiębiorcy muszą sobie ra-
dzić wszelkimi sposobami z tym proble-
mem. Jednym z rozwiązań jest odejście 
od tradycyjnego systemu palet białych 
i zastąpienie go systemem palet niebie-
skich, czyli systemem wynajmu palet od 
firmy CHEP.

Jak obecnie wygląda Państwa system 
zarządzania paletami? 

JT: W grupie Colian S.A. zaczęliśmy 
współpracę z firmą CHEP wynajmu-
jąc palety przemysłowe (1200x1000) 
do eksportu wyrobów na rynek bry-
tyjski. Z czasem postanowiliśmy wy-
korzystać system na rynku krajowym, 
wynajmując palety CHEP o wymiarze 
standardowych palet euro i przetesto-
wać go w jednym z naszych zakładów. 
Wybrany został zakład „Kaliszanka”. 
Test trwał trzy miesiące i uznaliśmy, 
że kosztowo i organizacyjnie był zado-

Zarządzanie 
magazynem, 
dostawami 
i paletami

Rozmowa 

z Jarosławem 
Taberskim, Prezesem 
Zarządu Colian 
Logistic

oraz

Tomaszem Kosikiem, 
Głównym Logistykiem 
holdingu Colian S.A.

Marta Górska - Colian Logistic, na rynku 
usług logistycznych ta nazwa nie jest 
jeszcze bardzo znana. Czym dokładnie 
zajmuje się firma? 

Jarosław Taberski: Spółka Colian Logi-
stic to rzeczywiście młoda spółka, gdyż 
założona została w 2009 roku w ramach 
holdingu Colian S.A. (poprzednio Ju-

trzenka Holding S.A.), Celem jej powo-
łania była realizacja szeroko rozumianej 
usługi logistyki dystrybucji na rzecz hol-
dingu, znanego producenta markowych 
wyrobów spożywczych, w tym słodyczy, 
napojów i kulinariów. Drugim ważnym 
celem jest rozwój usług logistycznych 
dla firm zewnętrznych, spoza własnej 
grupy przemysłowej. Zapraszamy do 
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kilka pomysłów na wzmacnianie współ-
pracy logistycznej. Mamy bardzo dobre 
kontakty z menedżerami z CHEPa, okre-
sowo spotykamy się na podsumowaniu 
naszej współpracy i omawiamy bieżące 
sprawy wymagające doskonalenia, m.in. 
w związku z poszerzaniem działalności. 

Szczególnie miło wspominam osobi-
ście pana Laurenta Le Mercier, Prezesa 
CHEPa w Polsce w latach 2008-2010. 
To między innymi jego zaangażowa-
nie w proces wdrożenia systemu CHEP 
w tak dużej grupie przemysłowej umoż-
liwiło osiągnięcie pewnego rodzaju do-
skonałości organizacyjnej i pozwoliło 
przełamać początkowe obawy. Zresz-
tą, jak już podkreśliłem, ze wszystkimi 
menedżerami CHEPa, w tym obecnym 
Prezesem Maciejem Kubiakiem, dosko-
nale współpracuje się cały czas.

Czy jakość nośników spełnia Państwa 
wymagania?

TK: W zasadzie kwestia jakości palet 
nie występuje. Otrzymujemy syste-

matycznie palety spełniające wyma-
gania jakościowe, a ponadto nie wy-
stępuje problem kwestionowania ich 
jakości. W przypadku jednak, jeżeli 
przytrafi się wadliwa paleta, następuje 
w zasadzie natychmiast korekta ilo-
ściowa we wzajemnych rozliczeniach 
i odbiór wadliwej palety przez firmę 
CHEP. Co do zamawiania, występuje 
tu pełen automatyzm, gdyż pracow-
nik logistyki danego zakładu lub ma-
gazynu centralnego w Colian Logistic 
wpisuje zapotrzebowanie 3 dni przed 
dostawą na potrzebną partię palet 
CHEP i zawsze terminowo palety są 
dostarczane. Nigdy nie doświadczyli-
śmy problemów wynikających z termi-
nowości i dotyczących ewentualnych 
przestojów. Takie sytuacje u nas nie 
występują.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Marta Górska

walający. Stało się to podstawą roz-
szerzenia systemu w kolejnym kroku 
na pozostałe zakłady grupy Colian. 
W praktyce oznacza to obecnie, że 
zasadniczo wyroby brandowe i marki 
własnej pakowane są na palety CHEP 
z chwilą ich wyprodukowania, nato-
miast w wyjątkowych przypadkach 
i przykładowo z uwagi na niedopusz-
czenie palet CHEP do obrotu w danej 
sieci sprzedaży na rynku europejskim, 
wyroby pakowane są na palety bia-
łe. W przypadku eksportu, general-
nie rządzi się on własnymi prawami 
i zasady tu obowiązujące są wynikiem 
dodatkowych uzgodnień. Tym spo-
sobem, na przykład eksport na rynek 
wschodni odbywa się wyłącznie na 
paletach białych.

Jakie korzyści przynosi Colian Logistic 
współpraca z CHEP? 

TK: W Colian Logistic zauważamy duże 
uproszczenie całego procesu obrotu 
paletami i obniżkę kosztów. Nie ma 
potrzeby utrzymywania wielu dostaw-

ców palet białych, negocjowania cen, 
organizacji przywozu, zatwierdzania 
zakupu, organizacji zaopatrzenia do 
każdego z zakładów, odzyskiwania pa-
let od klientów, wielokrotnego wyko-
nywania telefonów i potwierdzeń sald, 
organizacji marszrut odbioru dla prze-
woźników i przede wszystkim żmud-
nej administracji wzajemnych rozliczeń 
z klientami. Tego wszystkiego nie ma, 
a w zamian jest maksymalny automa-
tyzm, system EDI we współpracy z firmą 
CHEP, obniżka kosztów kadrowych i ge-
neralnie uproszczony system organiza-
cji obrotu. Można krótko powiedzieć, że 
jako Colian Logistic możemy dzięki temu 
skupić się na core biznesie i rozwoju re-
lacji z innymi klientami w zakresie logi-
styki usług.

Jak oceniają Państwo współpracę z do-
stawcą usług w zakresie zarządzania 
paletami? 

JT: Współpraca z firmą CHEP od początku 
przebiegała bardzo dobrze. Partnerskie 
relacje działają w dwie strony i mamy 

 Tradycyjny system obrotu 
palet euro, tzw. palet 
białych, od lat stwarza 
problemy przedsiębiorcom 
i jest dla firm źródłem 
niepotrzebnych kosztów.
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Otwarci na 
potrzeby klienta

Rozmowa z Markiem Parkotem wiceprezesem 
f irmy EP Serwis

Andrzej Szymkiewicz: „Logistyka Palet”, 
państwa sztandarowy projekt. Jak on 
się rozwija?

Marek Parkot: Usługa „Logistyka palet”, 
która jest dla nasz bardzo ważnym ele-
mentem oferty, rozwija się bardzo dy-
namicznie, co miesiąc przybywają nowi 
klienci. Po pierwsze ten projekt pokazuje 
klientom realną oszczędność, po drugie 
zdjęcie całej administracji. To są rzeczy 
powszechnie znane. Argumentem jest 
to, że żaden klient, którego pozyskaliśmy 
z tej usługi nie odszedł. Są nowi, którzy 
nawiązali współprace z rekomendacji 
innych naszych klientów, w tej chwili ob-
sługujemy kilkudziesięciu klientów.

Co sprawia, że firmy korzystają z Waszej 
usługi, jakie czynniki decydują o jej po-
wodzeniu?

MP: Ta usługa jest tańsza niż samo-
dzielne prowadzenie takiego projektu, 
czyli samodzielne prowadzenie tej go-
spodarki paletowej. To jest poza dys-
kusją, ponieważ żaden klient nie będzie 

chciał wydać więcej pieniędzy dla ele-
gancji, to musi być czysty biznes. Pro-
blem jest w tym, że klienci muszą być 
pewni, że ta usługa zostanie dobrze 
zrobiona, że tych palet nie zabraknie, że 
będą one zawsze na czas, co my gwa-
rantujemy. To jest ten problem. Nato-
miast ja jestem przekonany, że za lat 
kilka z tych 60 mln palet przynajmniej 

Jesteśmy 
przygotowani 
na pełną 
i wszechstronną 
obsługę.

połowa będzie w systemie nie tylko 
zamkniętych pooli paletowych, ale też 
otwartego pulu paletowego typu Euro 
EPAL,  który jest pulem otwartym, ła-
two do niego wejść i z niego wyjść, jest 
potężna wartość dodana.

Jak Pan ocenia rynek palet, będzie się 
nadal tak dynamicznie rozwijał?

MP: Uważam, że jeżeli chodzi o rok 
2012, w Polsce nie będziemy mieli do 
czynienia z kryzysem, będzie wzrost 
gospodarczy. Oczywiście to jest kwe-
stia otwarta, nikt nie wie czy to będzie 
2% czy to będzie 4 %  – jest za wiele nie-
wiadomych. Ale już sam fakt tej sta-
bilizacji i tego wzrostu na poziomie 2 

% mówi sam za siebie, że gospodarka 
będzie tych palet potrzebowała więcej. 
Pracujemy w świecie realnej gospodar-
ki, nie tworzymy jakiś projektów wir-
tualnych, tylko na tych paletach klienci 
wożą fizyczne towary. I my wiemy jaka 
branża się rozwija, jaka jest w stagna-
cji. Widzimy to jak na dłoni.

To jaka branża się rozwija?

MP: Rozwija się cały przemysł spożyw-
czy – to jest widoczne. Budownictwo wi-
dać, że ma duże problemy, że ilość tych 
palet zakupywana do tego segmentu 
jest znacznie mniejsza. To wszystko 
jest prawda. Cóż, my się nie skupiamy 
na produkcji palet, ale na rozwiązywaniu 
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Paleta wyprodukowana 
w Kozienicach do końca 
swego życia pozostanie 
własnością firmy EP Ser-
wis. Pewnego dnia wy-
najmie ją producent, np. 
wody mineralnej, z któ-
rym EP Serwis zawiera 
umowę najmu. Firma 
transportowa dostarcza 
paletę w imieniu EP Ser-
wis do producenta. Nie 
ma problemu zbędnych 
zapasów czy nietermi-
nowych dostaw, bo wy-
najęte palety docierają 
zawsze na czas! Pro-
ducent od razu ładuje 
towar na wynajętą pa-
letę i wiezie go do swych 
kontrahentów - dużych 
i małych. Zbiór wynaję-
tych przez niego palet 
ulega rozproszeniu. Kiedy 
towar zostaje sprzeda-
ny po „uwolnioną” pale-
tę w imieniu EP Serwis 
przyjeżdża firma trans-
portowa. Paleta jedzie 
do najbliższego punktu 
dystrybucyjnego. Można 
zapomnieć o „pustych 
przebiegach” czy o bez-

czynnym „leżakowaniu” 
w magazynie. Wynajęta 
paleta musi stale praco-
wać, czyli być stale zajęta.

W punkcie dystrybucyj-
nym palety podlegają se-
lekcji na „dobre”, „uszko-
dzone” i „zniszczone”. 
Nasza paleta jako „dobra” 
pozostaje w poolu pale-
towym klienta i wróci do 
niego na każde żądanie 
i „zawsze na czas”. Pa-
lety „uszkodzone” jadą 
do Kozienic. Tam są na-
prawiane w centralnym 
zakładzie EP Serwis 
i wracają z powrotem do 
producenta np. wody mi-
neralnej.

A co z paletami, które 
uległy zniszczeniu i nie 
nadają się do naprawy? 
Zgodnie z prawem co 
najmniej 15 proc. no-
wych opakowań drew-
nianych musi być pod-
dane recyklingowi, a 57 
proc. odzyskowi. EP Ser-
wis utylizuje zniszczone 
palety, a z odzyskanego 

drewna produkuje pre-
fabrykaty do produkcji 
nowych palet.

Wynajem palet propo-
nowany przez EP Serwis 
powoduje coraz mniej-
sze zużycie drewna na 
nowe palety. Czy takie 
samoograniczenie jest 
w interesie producenta? 
Odpowiedź na to pytanie 
jest jedna: ochrona przy-
rody jest w interesie nas 
wszystkich! Pool paleto-
wy EP Serwis z zało¬że-
nia ma być usługą tanią. 
Klienci EP Serwis nie będą 
zamrażać swo¬ich pie-
niędzy kupując palety. Nie 
będą martwić się o trans-
port, nie muszą zajmować 
się selekcjonowaniem 
i magazynowaniem pa-
let. Nie grozi im nadmiar 
ani niedobór palet dobrej 
jakości. Wynajęte palety 
będą docierać do nich za-
wsze na czas!

Marek Parkot
Vice Prezes Zarządu

System wynajmu palet 

– jak funkcjonuje pool 
paletowy EP Serwis

My się nie skupiamy na 
produkcji palet, ale na 
rozwiązywaniu problemów, 
które mają klienci z 
paletami. To jest naprawa 
tych palet u nas i u klienta. 
Ewidentna oszczędność 
na logistyce, na kosztach 
transportu, które 
nieustannie rosną[...]

problemów, które mają klienci z paleta-
mi. To jest naprawa tych palet u nas 
i u klienta. Ewidentna oszczędność 
na logistyce, na kosztach transpor-
tu, które nieustannie rosną, widzimy 
jakie są ceny paliw i opłaty drogowe. 
Będzie uporządkowany też ten obszar 
odpadów opakowaniowych. Będzie to 

kontrolowane, mamy narzędzia, które 
dają znów firmom konkretne korzyści 
finansowe.

Czyli jesteście przygotowani na komplekso-
wą i wszechstronną obsługę klienta?

MP: Tak, jesteśmy przygotowani na 
pełną i wszechstronną obsługę. Można 
powiedzieć, że to jest takie przewrotne, 
że im będzie trudniej na rynku, dla nas 
będą się otwierały możliwości, ponie-
waż klienci będą szukali oszczędności, 
a my każdemu klientowi tak naprawdę 
pokazujemy gdzie może zaoszczędzić 
i to gwarantujemy. Nikt nie robi tego, 
charytatywnie ta współpraca jest czy-
sto biznesowa. 

Czy palety plastikowe są dla Państwa 
konkurencją?

MP: Ja myślę, że paleta plastikowa ma 
swoją przyszłość w jakiś cyklach techno-
logicznych. Oczywiście to nie jest dla nas 
żadne zagrożenie, my ten produkt też 
będziemy mieli jak będzie na to rynek, 
to jest jasne. Jeżeli klient będzie chciał, 
to oczywiście będziemy mu to oferowali. 
Jesteśmy otwarci na jego potrzeby.

Dziękuję za rozmowę.

MP: Dziękuję.

EP Serwis Sp. z o.o. •	Łuczynów	98	A	•	26-900	Kozienice	•	Tel.		+48	48	614	46	10 
•	Fax.	+48	48	614	46	10	•	E-mail:	do@epserwis.com.pl	•	www.epserwis.com.pl



 2726

POOLE PALETOWE W POLSCE NR 1/2012 (1)

»»»»»LOGISTYKA PALETLOGISTYKA PALET

Założona w 1990 roku firma Paletten-
werk ewoluowała na przestrzeni tych 
ponad 20 lat działalności, zwiększając 
systematycznie swoją ofertę rynkową. 
Wykorzystując bogate doświadczenie 
w produkcji palet dla niemal wszystkich 
branż i gałęzi przemysłu, firma wprowa-
dziła do swojego port folio usług, logistykę 
palet. Do realizacji tych bardzo złożonych 
działań, firma wykorzystuje zintegrowa-
ny system zarządzania logistyką, dzięki 
któremu Klienci mają zagwarantowaną 
elastyczność i niezawodność w dosta-

Miliony palet 
Palettenwerk w obrocie

wach palet. System zarządzania logisty-
ką Palettenwerk obejmuje zaopatrzenie, 
planowanie produkcji, magazynowanie 
i transport. Działania te pozwalają klien-
tom skupić się na podstawowej działal-
ności oraz obniżyć koszty obsługi opako-
wań zwrotnych. 

Dzięki systemowemu podejściu do lo-
gistyki dostaw Palettenwer gwarantuje 
Klientom, że palety zgodne ze specyfi-
kacją zostaną dostarczone we właści-
wym czasie, w wymaganej ilości, w każ-

de miejsce w Polsce w ciągu 24 godzin 
i w Europie wciągu 72 godzin. Klienci 
Palettenwerk najbardziej cenią sobie 
elastyczność dostaw i jakość produktów, 
większość z nich współpracuje z firmą od 
wielu lat, a niektórzy z nich obsługiwani 
są przez firmę od początku jej działalno-
ści. Klienci, którzy współpracują z firmą, 
mogą skorzystać także z usług maga-
zynowania palet oraz utrzymywania 
stanów magazynowych na wymaganym 
poziomie. Usługi te umożliwiają Klientom 
realizację dostaw w systemie just-in-ti-
me, zapewniając ciągłość procesów za-
opatrzenia w półprodukty i komponenty 
do produkcji czy zbytu gotowych towa-
rów. Usługa logistyki palet jest coraz bar-
dziej doceniana przez klientów, którzy 
coraz częściej z niej korzystają. Firma 
jest w stanie zapewnić obsługę każdej 
firmy potrzebującej tego typu usługi, 
posiada ku temu stosowane narzędzia 
i środki pozwalające na pełną obsługę. 
Skala zamówień realizowanych przez 
Palettenwerk mierzona jest w mi-
lionach sztuk palet rocznie. Każdego 
miesiąca zakłady firmy opuszcza 500 

TIRów dostarczających palety do setek 
odbiorców w kraju i zagranicą. Prawie 
60% produkcji firmy trafia na rynki kil-
kunastu krajów Europy. Palettenwerk 
specjalizuje się w produkcji europalet 
EPAL, których wytwarza 230 tys. mie-
sięcznie. Oferta firmy obejmuje również 
wiele innych rodzajów palet cztero- 
i dwuwejściowych zaprojektowanych 
zgodnie z normami technicznymi lub 
specyfikacją Klienta. Palety Paletten-
werk wykorzystywane są między in-
nymi przez firmy z branży spożywczej, 
budowlanej, chemicznej, farmaceu-
tycznej, browarniczej i metalowej.

Palettenwerk posiada licencję EPAL 
o numerze PL-104 na produkcję palet 
płaskich drewnianych EPAL-EUR. Znak 
jakości EPAL na paletach Palettenwerk 
gwarantuje całkowite bezpieczeństwo 
użytkowania a Klienci firmy mają pew-
ność, że ich towar nie zostanie uszko-
dzony w czasie transportu. Firma pro-
dukuje europalety na 2-gim poziomie 
kontroli co oznacza, że firma prowadzi 
stałą kontrolę produkowanych palet 



 29

POOLE PALETOWE W POLSCE NR 1/2012 (1)

»»»»»LOGISTYKA PALET

System zarządzania logistyką

ZAOPATRZENIE

Baza stałych dostawców

Zarządzanie łańcuchem
dostaw

PLANOWANIE PRODUKCJI

Baza stałych dostawców

Pozostałe palety

UTRZYMANIE ZAPASÓW

Europalety suche

Europalety normalne

TRANSPORT

Dostawy cykliczne

Dostawy just-in-time

SYSTEM
ZARZĄDZANIA

LOGISTYKĄ

w trakcie produkcji a kontrola zewnętrz-
na odbywa się kilka razy w miesiącu 
w trakcie niezapowiedzianych wizyt 
kontrolerów SGS.

Firma Palettenwerk jest przygotowana 
do świadczenia usług logistyki palet, 
posiadając odpowiednie zaplecze tech-

niczne i systemowe, gwarantuje wysoką 
jakość obsługi i zaspokojenie potrzeb 
klientów na wielu poziomach. Ciągłe 
doskonalenie narzędzi systemowych 
powoduje zwiększenie skuteczności 
i minimalizację błędów w dostawach, 
a tym samym jeszcze bardziej efektyw-
ną usługę logistyki palet.

Skala zamówień 
realizowanych przez 
Palettenwerk mierzona jest 
w milionach sztuk palet 
rocznie. Każdego miesiąca 
zakłady firmy opuszcza 
500 TIRów dostarczających 
palety do setek odbiorców 
w kraju i zagranicą.

Z.P.H. Palettenwerk
ul. Przemysłowa 219, 34-240 Jordanów

Tel. +48 (0) 18 277 35 30
Fax +48 (0) 18 277 35 32

E-mail: centrala@palettenwerk.com.pl
Strona www: www.palettenwerk.com.pl




