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W dzisiejszych realiach rynkowych proekologiczne podejście  
i ekopraktyki to powoli już standard, wynikający m.in. z dostosowania 
się do obowiązujących przepisów oraz z inicjatyw firm, czyli ich  
własnej potrzeby zmian. Ekologiczne podejście jest w dobrym tonie.  
To bardzo pozytywny ruch, bo zmiany powinny iść również od góry. 

w i d a ć  W Y R A Ź N I E, że ekologia stała się 
częścią strategii największych firm. W branży poolingu 
paletowego, jak w wielu innych, nie można jednak spo-
cząć na laurach i oglądać się na zewnętrzne wytyczne czy 
konkurencję. W przypadku nie tylko praktyk ekologicz-
nych, warto wychodzić przed szereg. Pionierskie podej-
ście może być tym, co przekona potencjalnego klienta. 

W branży poolingu paletowego certyfikaty takie jak 
FSC czy PEFC (gwarancja, że drewno użyte do pro-
dukcji pochodzi z legalnych źródeł) to norma od wielu 
lat dla firm oferujących usługi wynajmu opakowań, 
zbudowanych przy wykorzystaniu drewna. Sama idea 
usługi poolingu wpisuje się w model zrównoważonego 
rozwoju, więc tego rodzaju certyfikaty stały się abso-
lutnym standardem. Kolejnym naturalnym krokiem 
dla tego rodzaju firm był ruch w stronę gospodarki 
w obiegu zamkniętym (circular economy), czyli regene-
racyjny system gospodarczy, w którym minimalizuje 
się zużycie surowców i wielkość odpadów oraz emisję 
i utratę energii, poprzez tworzenie zamkniętej pętli 
procesów. W myśl tego systemu odpady z jednych 
procesów mogą zostać wykorzystane jako surowce 
w innych, co maksymalnie zmniejsza ilość odpadów 
produkcyjnych. Jednak i ten naturalny ruch wkrótce 
także nie będzie wystarczający.

– Przyczyniamy się do zatrzymania procesu degra-
dacji planety, co będzie można, mam nadzieję, uznać 
za wielki sukces. Jednak dla osiągnięcia pełnego 
sukcesu, musimy zacząć odbudowywać środowisko 
naszej planety – ocenia Konrad Robak, Senior Busi-
ness Development Manager, IPP Polska.

PIONIERSKIE PODEJŚCIE

Dlatego firmy poolingowe, jako jedne z firm, które 
od zawsze podkreślają, że są przyjazne środowi-
sku, nie mają wyjścia i muszą podążać tym tropem. 
Przyjmują więc postawę bycia niejako pionierem 
w głoszeniu nowych metod oraz procesów przyczy-
niających się do wzmacniania ochrony środowiska. 
Następstwem jest udział w odbudowywaniu lasów, 
sadzeniu drzew w miejscach, gdzie jest to najbardziej  
uzasadnione.

– Co w takim razie odróżnia od siebie firmy z tej 
branży, skoro paleta narzędzi, jakimi się posługują, 
jest tak określona? Jak wybrać najlepszego dostawcę 
palet i usług poolingowych? Raczej nie kierując się 
ulubionym kolorem w identyfikacji marki, to nie 
będzie miało uzasadnienia biznesowego – mówi 
żartobliwie Konrad Robak.

TACY SAMI, ALE INNI

Firmy różnią się wielkością, zasięgiem działania, przy-
chodami. Jednak rodzi się pytanie – czy największy 
zawsze znaczy najlepszy? Często skala działania daje 
możliwości, ale za skalą idą również pewne ograni-
czenia. Warto zwrócić uwagę na historię istnienia 
firmy – to może być istotna wskazówka. Firma, która 
działa ponad 100 lat, przetrwała wiele zmian, skoków 
rozwojowych czy kryzysów, może zapewnić poczucie 
pewności i stabilności dla łańcucha dostaw.

Czym firmy poolingowe mogą się jeszcze odróżniać? 
Filozofią działania. Można w niej znaleźć wiele cieka-
wych informacji, które pokazują, jakimi wartościami 
kierują się zarządzający, właściciele czy udziałowcy.  
Ta filozofia, bądź to, co może być w niej zawarte i spo-
soby jej realizowania, mogłaby być tematem niejednej 
pracy naukowej. Zapewne większość firm w swoją filo-
zofię ma wpisaną deklarację w stylu „chcemy być firmą 
przyjazną Klientowi”. Czy ten slogan będzie na 100 proc. 
oznaczał dokładnie to samo w przypadku firmy, która 
jest rodzinna, ma jednego właściciela, oraz firmy, 
której właścicielem jest fundusz inwestycyjny, bądź 
udziałowcy w postaci posiadaczy akcji giełdowych? 

ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY

– W 2020 roku znany nam porządek świata nagle się 
zmienił, wszystko do czego się przyzwyczailiśmy przez 
lata, stało się inne. Trzeba było szybko reagować na te 
zmiany. W takich sytuacjach niezwykle ważny jest 
proces decyzyjny, dynamika podejmowania decyzji 
oraz możliwość tworzenia niestandardowych roz-
wiązań – ocenia Konrad Robak.

Czy do takich zmian szybciej dostosuje się firma 
rodzinna, z krótką ścieżką decyzyjną, czy potężna 
firma, z rozbudowaną strukturą oraz rozmytą odpo-
wiedzialnością za podejmowane decyzje?

– Można jeszcze wymienić kilka różnic lub zadać sobie 
pytania, a odpowiedzi przyjdą same, w zależności od 
doświadczeń każdego z nas czy przedsiębiorstwa, 
w którym działamy. Firma IPP zachęca do refleksji 
i bardzo chętnie porozmawia o poolingu z każdą 
firmą, dostosowując ofertę do konkretnych potrzeb – 
zachęca Konrad Robak.

M A T E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y

WARTO 
WYCHODZIĆ 
PRZED SZEREG

PRZYSZŁOŚĆ PALETY

Logistyka nieuchronnie zmierza w kierunku digi-
talizacji i automatyzacji. Już dziś głośno i odważnie 
mówi się, że w krótkim czasie produkcją będzie mogła 
kierować sztuczna inteligencja. Jak w tej nowej rze-
czywistości może odnaleźć się paleta, która w prawie 
niezmienionej formie funkcjonuje w logistyce blisko 
80 lat? Do czasu kiedy branża logistyczna wymyśli 
i zacznie stosować inny standardowy nośnik, w auto-
matycznych środowiskach paleta ze wszystkich 
parametrów, jakie powinna posiadać, będzie musiała 
szczególnie spełniać dwa wymagania – utrzymywać 
tolerancje wymiarowe oraz spełniać najwyższe normy 
jakościowe. Tylko to pozwoli na bezpieczne używanie 
nośników w automatycznych procesach i jednocześnie 
zminimalizuje ryzyko przestojów oraz związanych  
z tym kosztów.

– Dlatego warto sprawdzić, w przypadku poszukiwania 
dostawcy rozwiązania poolingu, jaka jest dynamika 
firmy, w jakim stopniu pool palet jest uzupełniany 
nowymi paletami, a w jakim naprawiany i jakie są 
standardy tych napraw. Należy pamiętać, że można 
przeprowadzić test palety na małej próbie. To pozwoli 
zobaczyć palety, porównać i upewnić się, że paleta 
dobrze funkcjonuje w środowisku firmy – radzi 
Konrad Robak.

POWSZECHNE WSPÓŁDZIELENIE

Pooling (współdzielenie) dziś już ma zupełnie inny 
wydźwięk niż jeszcze 10 lat temu. Aktualnie coraz 
częściej w życiu codziennym spotykamy się z filozofią 
współdzielenia, choćby poprzez hulajnogi, rowery, 
samochody itd. Również przedsiębiorstwa są coraz 
bardziej otwarte na tego typu rozwiązania i szukają 
optymalizacji, współdzieląc coraz to nowe części swojej 
działalności. Pamiętajmy, że firmy poolingowe palet 
mogą wielokrotnie pomóc w optymalizacji nie tylko 
palet, ale i innych kosztów. 

www.ipp-pooling.com/pl


