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Magazynowanie i transport wewn´trzny

Adam Wojciechowski
Instytut Logistyki i Magazynowania

Paletowy problem nadal istnieje
Dla efektywnego wykorzystania mechanizacji, realizowanej w procesach logistycznych, powszechnie stosowane sà
palety ∏adunkowe p∏askie drewniane czterowejÊciowe typu
EUR, o wymiarach p∏yty noÊnej 800 mm x 1200 mm (rysunek 1).

Rys. 1. Paleta ∏adunkowa p∏aska drewniana czterowejÊciowa typu EUR,
o wymiarach p∏yty noÊnej 800 mm x 1200 mm
èród∏o: materia∏y informacyjne PKN EPAL.

Palety te zawdzi´czajà temu powszechnoÊç stosowania,
˝e od kilkudziesi´ciu lat produkowane sà w oparciu o kolejne wydania karty Mi´dzynarodowego Zwiàzku Kolejowego
(Union Internationale des Chemins de fer – w skrócie UIC)
UIC 435-2: 2005 Standard of quality for a European flat wood
pallet, with four entries and measuring 800 mm x 1200 mm, która jednoznacznie precyzuje jej w∏aÊciwoÊci. AutentycznoÊç
palet typu EUR potwierdzana jest prawnie chronionymi znakami, umieszczanymi na ich wspornikach od strony
d∏u˝szego boku. Aktualnie palety produkowane
w oparciu o licencj´ EPAL posiadajà dodatkowe
oznakowanie autentycznoÊci, umieszczone na
Êrodkowym wsporniku (rysunek 2) i odbierane sà
przez jednostki posiadajàce odpowiednie uprawnienia. ˚ycie pokaza∏o, ˝e na rynku pojawi∏o si´
wiele palet typu EUR nielegalnie oznaczonych chronionymi znakami, w wi´kszoÊci przypadków charakteryzujàcych si´ z∏à jakoÊcià wykonania, co stwarza∏o olbrzymie
zagro˝enie dla bezpieczeƒstwa ludzi i przemieszczanych na
nich towarów. Sytuacj´ na rynku zmieni∏a Ustawa z dnia 30
czerwca 2000 r. Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej (Dz.U. nr
119 z 2003, poz. 1117, z póêniejszymi zmianami). W myÊl
tej ustawy, ka˝dy kto wprowadza do obrotu towary, w tym
przypadku palety ∏adunkowe p∏askie typu EUR, oznaczone
prawnie chronionym znakiem towarowym, którego nie ma
prawa u˝ywaç lub dokonuje obrotu paletami oznaczonymi
takimi znakami, narusza prawo, w zwiàzku z tym mo˝e byç
Êcigany i pociàgni´ty do odpowiedzialnoÊci karnej.

Rys. 2. Oznaczenia palet ∏adunkowych typu „EUR” stosowane przez EPAL: a) oznaczenie na Êrodkowym wsporniku palety nowej, b) oznaczenie na
Êrodkowym wsporniku palety po naprawie, c) zszywka (klamra) kontroli jakoÊci nowej palety, d) gwóêdê autentycznoÊci naprawy palety, e) unikalne
dwuliterowe oznaczenie atestu na g∏ówkach gwoêdzi. èród∏o: materia∏y informacyjne PKN EPAL.
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Problemowi obrotu nielegalnymi paletami typu EUR poÊwi´cone by∏y drugie ju˝ Warsztaty „Palety w obiegu”1, które odby∏y si´ w Warszawie w dniach 28-29 paêdziernika
2008 roku. Z obserwacji rynku i wystàpieƒ prelegentów wynika, ˝e sytuacja zaczyna si´ jednak powoli zmieniaç na lepsze. Zagro˝enie karne spowodowa∏o, ˝e przedsi´biorstwa
zacz´∏y sprawdzaç autentycznoÊç posiadanych palet typu
EUR, zarówno posiadanych, kupowanych, jak i otrzymywanych od dostawców. Nowe palety zacz´to kupowaç u licencjonowanych producentów. W celu wsparcia przedsi´biorstw (u˝ytkowników) w zakresie kontroli palet, ECR Polska we wspó∏pracy z Polskim Komitetem Narodowym EPAL
Rys. 3. Udzia∏ palet nie b´dàcych typu EUR, zidentyfikowanych w ∏aƒ(PKN EPAL) opracowa∏o specjalne karty u∏atwiajàce to zadacuchu dostaw sieci. èród∏o: materia∏y prezentacyjne sieci2.
nie (do pobrania na stronie www.ecr.pl). Wielu u˝ytkowników korzysta ju˝ z tych kart, dokonujàc w oparciu o nie oce- cjonowanych producentów, wyst´pujà takie, których nie
ny palet, którymi obraca.
mo˝na zaliczyç do typu EUR. Wyst´powanie takich przypadków potwierdzi∏ obecny na Warsztatach przedstawiciel
Problemem paletowym zaj´∏y si´ równie˝ du˝e sieci han- PKN EPAL, czego dowodem mogà byç odebrane producendlowe, które w zasadzie nie posiadajà w∏asnych, a dysponu- tom licencje (patrz strona www.epal.org.pl). Zapewni∏ on
jà paletami dostawców. Jedna z takich2 sieci, która ma uczestników, ˝e PKN EPAL ca∏y czas dà˝y do wyeliminowaw umowach z wszystkimi dostawcami zawarte wymaganie, nia nieuczciwych producentów licencjonowanych, którzy
aby dostawy realizowane by∏y na paletach typu EUR, podj´- psujà opini´ pozosta∏ym, nara˝ajàc nabywców na koszty
∏a si´ wdro˝enia „Dobrych praktyk paletowych”, w ramach i potencjalne konsekwencje, wynikajàce z Ustawy o w∏aktórych:
snoÊci przemys∏owej.
• przeszkolono ponad 300 pracowników
• z dniem 1 stycznia 2008 roku podj´to wdro˝enie karty
W Êwietle zachodzàcych zmian mo˝na przyjàç, ˝e sytuacja
oceny opracowanej przez ECR Polska i w oparciu o nià w obrocie paletami ∏adunkowymi p∏askimi typu EUR nadal
przeprowadzono inwentaryzacj´ wszystkich znajdujàcych b´dzie ulega∏a normalizacji, zmierzajàcej do dalszej eliminasi´ w jej obiektach palet typu EUR, która wykaza∏a, ˝e cji z obrotu palet nie b´dàcych typu EUR. Jednak by problem
wÊród nich jest 70% palet nielegalnych
paletowy znik∏, potrzebne jest rzetelne podejÊcie do niego
• podj´to kontrol´ i rejestracj´ wszystkich palet typu EUR przez wszystkie podmioty dokonujàce obrotu towarowego,
wchodzàcych oraz wychodzàcych
z wykorzystaniem palet ∏adunkowych p∏askich typu EUR. Nie
• wszystkie palety nie b´dàce typu EUR, dostarczone do tej nale˝y jednak zapominaç, i˝ w obrocie znajdujà si´ równie˝
sieci, zostajà wycofane z obiegu, z równoczesnym zamalo- palety ∏adunkowe skrzyniowe typu EUR (rysunek 4), które
waniem na czarno znaków znajdujàcych si´ na wsporni- tak˝e posiadajà prawnie chronione znaki, w zwiàzku z czym
kach
podlegajà Ustawie o w∏asnoÊci przemys∏owej.
• podj´to kampani´ informacyjnà wÊród oko∏o 1 300 dostawców, przypominajàc mi´dzy innymi o wymaganiach
ww. ustawy oraz koniecznoÊci realizacji dostaw na paletach typu EUR
• przypisano odpowiedzialnoÊci za obrót paletowy do konkretnych stanowisk
• opracowano procedur´ obrotu paletowego, regulujàcà
szereg ujednoliconych rozwiàzaƒ dla ca∏ego ∏aƒcucha dostaw oraz szereg innych dzia∏aƒ prowadzàcych do normalizacji problemu paletowego.
Jak wykaza∏a sieç, prowadzone przez nià od stycznia do
wrzeÊnia 2008 roku systematyczne dzia∏ania sprawdzajàce
doprowadzi∏y do wycofania z obiegu oko∏o 475 000 palet
nie spe∏niajàcych wymagaƒ. Prowadzona przez sieç statystyka wykaza∏a, ˝e sytuacja zaczyna si´ jednak sukcesywnie poprawiaç, co przedstawiono na rysunku 3.
Dane na rysunku 3 wskazujà wyraênà popraw´, ale potwierdzajà te˝ to, ˝e problem paletowy nadal istnieje. Nawet wÊród nowych palet, kupionych od niektórych licen1
1

Rys. 4. Paleta ∏adunkowa skrzyniowa stalowa 800 mm x 1200 mm,
typu EUR. èród∏o: materia∏y informacyjne firmy KAISER+KRAFT.

Jednym z patronów medialnych Warsztatów „Palety w obiegu” by∏o czasopismo „Logistyka”.
Nazwa sieci znana autorowi.
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