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Zielona 
logistyka palet
EP SErwiS ofErujE uSługi PalEtowE 
w ramach łańcucha doStaw

W EP Serwis wybraliśmy wariant realizacji 
usług paletowych w ramach łańcucha dostaw, 
a nie produkcji palet. Kompleksowy wynajem 
palet, ich selekcja, odbiór i naprawa muszą 
być realizowane z dokładnością do 8-12 go-
dzin, inaczej cały łańcuch logistyczny zawo-
dzi. Oczywiście korzystamy z usług naszych 
partnerów, tj. firmy spedycyjne, przy pomocy 
których obecnie odbieramy palety z ponad ty-
siąca miejsc w Polsce. Celem naszej firmy jest 
kompleksowa obsługa klientów w zakresie go-
spodarki paletowej, obejmująca: naprawę palet, 
dostawę nośników – również w systemie wy-
najmu, gdzie EP Serwis jest właścicielem palet, 
odkup nadwyżek lub zbędnych asortymentów, 
recykling zużytych opakowań drewnianych i 
produkcję z nich elementów do palet.

Na rynku wynajmu palet, opartych na 
otwartych poolach paletowych EUR-EPAL, w 
Polsce praktycznie nie posiadamy konkuren-
cji, tworzymy więc na rynku nowe standardy. 
W przeszłości były próby zorganizowania ta-
kiej usługi, ale zostały zaniechane. Oczywi-
ście nie znamy zamiarów konkurencji, ale nie 
obawiamy się jej, ponieważ na tym rynku jest 
miejsce dla wielu firm, a źródłem rozwoju 
jest zawsze konkurencja.  

Europalety tworzą otwarty pool paletowy i 
tym samym nie ma możliwości jego zmonopo-
lizowania, natomiast zupełnie inna jest sytu-
acja zamkniętych poolów paletowych, które z 
natury mają charakter monopolu. W wypadku 
otwartego poolu paletowego opartego o palety 
EUR bardzo łatwo jest do niego wejść oraz z 
niego wyjść. 

Usługa wynajmu palet redukuje ilość prze-
wozów samochodowych, co ogranicza zarówno 
emisję CO2, jak i hałasu, i – co najważniejsze 
dla każdego biznesu – prowadzi do zmniej-
szenia kosztów. Przyszłość na rynku palet na-
leży do operatorów paletowych, takich jak EP 
Serwis. 

Rynkiem, na którym można osiągnąć zna-
czące zmniejszenie obciążeń dla środowiska z 
tytułu wykorzystania palet, jest rynek budowla-
ny. Korzysta on w zdecydowanej części z palet 
jednorazowych, co w całym rachunku jest dużo 
droższe niż wykorzystanie zwrotnych europalet. 
Wymaga to jednak zmiany zwyczajów w całym 
łańcuchu dostaw obejmującym: producentów 
materiałów budowlanych, operatorów logi-
stycznych, dystrybutorów, w tym hipermarke-
tów budowlanych, deweloperów i place budów.

Skoncentrowaliśmy się na naprawach palet 
również u klientów, na systemie wynajmu i 
na recyklingu. Jak wspomniałem, zbudowali-
śmy zakład, który pozwolił nam na produkcję 
wsporników do palet w oparciu o wykorzy-
stanie surowców pochodzących z recyklin-
gu zużytych opakowań drewnianych. Dzięki 
wykorzystaniu surowców odpadowych do 
produkcji wsporników, chronimy lasy przed 
wycięciem i ograniczamy wzrost wysypisk 
śmieci. Nasi klienci, od których nabywamy 
zużyte palety, również osiągają korzyści fi-
nansowe, ponieważ unikają opłat produkto-
wych związanych z obowiązkiem odzysku i 
recyklingu. Co więcej, nasz produkt w posta-
ci klocków paletowych jest bezpieczny dla 
ludzi i przyjazny dla środowiska naturalnego, 
zalety te doceniła Unia Europejska, dofinan-
sowując ten projekt.

Istotnym problemem na naszym rynku jest 
wystawianie kart potwierdzających odzysk 
DPO i kart potwierdzających recykling DPR 
przez firmy, które faktycznie nie przeprowadza-
ją recyklingu.
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