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RYNEK OTWARTY  
NA POOLING  

I NOWE ROZWIĄZANIA
Posiadanie palet na własność, czy zamknięty pool paletowy? Czy paleta drewniana to nośnik idealny? Te 
pytania stawiali i nadal stawiają sobie zarządzający procesami logistycznymi. W odpowiedzi na nie rynek 

oferuje wiele rozwiązań, pozwalających dopasować rodzaj nośnika i formę zarządzania nim do potrzeb firmy.

Paleta jest najbardziej rozpowszechnionym nośnikiem służącym do 
składowania towarów, który ułatwia ich przewożenie. Wyzwaniem 
dla firmy jest wybór konkretnego systemu obsługi i rodzaju palet.

Pool otwarty czy zamknięty?
W przypadku systemu stosowanego od wielu lat, czyli otwartego 
poolu paletowego, kłopotliwe może być utrzymanie odpowied-
niej jakości palet i eliminacja ich podróbek oraz kontrola kosztów 
operowania nośnikami. Dlatego, najbardziej rozsądną opcją jest 
zamknięty pooling paletowy – wraz z nim firma uwalnia się od 
wysokich kosztów i czasochłonnego obowiązku zarządzania no-
śnikami. Właścicielem palet jest operator poolu, który odpowiada 
za administrowanie nimi, kontrolę i konserwację.
- Pamiętam, jak 10 lat temu właściwie w każdym przedsiębior-
stwie była potrzeba tłumaczenia, czym jest rozwiązanie poolingu. 
Dzisiaj odsetek firm, które nie znają lub nie słyszały o nim, jest 
minimalny. Z roku na rok coraz więcej firm małych, średnich oraz 
tych największych wdraża pooling zamknięty do swoich łańcu-
chów dostaw. Logistycy i zakupowcy, którzy tym kierują, potrafią 
liczyć koszty i szukać oszczędności – ocenia Konrad Robak, Senior 
Business Development Manager w IPP Polska.
Rosnące koszty pracy oraz ceny drewna (palety zdrożały w tym 
roku o około 20%) powodują, że pooling zamknięty będzie bar-
dziej pożądany i będzie się rozwijał. Istotny jest też aspekt środo-
wiskowy, który staje się standardem i obowiązkiem firm – pooling 
idealnie wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju. Firmy co-
raz częściej decydują się na rozwiązania biznesowe przyjazne śro-
dowisku naturalnemu – maksymalne wykorzystanie cyklu życia 
palety i ich recykling to mocny argument za.

Jeśli nie drewniana, to...
Do niedawna w Polsce paleta drewniana była solidnym standar-
dem. Ale tak naprawdę materiał, z jakiego wykonana jest paleta, 
często określają wymagania, jakie stawia dana branża. Plastikowe 
palety coraz częściej stosowane są na przykład w przemyśle spo-
żywczym, w strefach czystych, czy w farmacji.
- Są produkty, które mogą być składowane i przewożone tylko 
na paletach plastikowych. Są też linie produkcyjne, które mają 
zakaz korzystania z palet drewnianych. Na te ograniczenia 
firmy poolingowe nie mają wpływu. To, co możemy zrobić, 
to poszerzyć ofertę. Dlatego też nasza firma kupiła niedawno 
producenta palet plastikowych. Bez wątpienia palety drewnia-
ne będą jeszcze długo podstawą działania firm poolingowych 
w branży FMCG. W związku z tym IPP kupuje drewno tylko 
z certyfikowanych upraw oraz sadzi drzewa, aby odbudowy-

wać lasy w rejonach, gdzie wylesianie postępuje najszybciej – 
mówi Konrad Robak.

Co nowego? 
- W kwestii rozmiarów oferowanych nośników, rewolucji w naj-
bliższym czasie nie będzie. Rozmiary, na których rynek pracuje, 
są optymalne i trudno wyobrazić sobie, że mogą się zmienić – 
mówi Konrad Robak.
Jak ocenia przedstawiciel firmy IPP, największa rewolucja już się 
dzieje w dziedzinie śledzenia palet i innych nośników w czasie 
rzeczywistym. Odbywa się to poprzez dodawanie do nich inteli-
gentnych urządzeń. To włączenie ich do IoT (Internet of Things, 
Internetu rzeczy) – każda paleta będzie mogła być śledzona w apli-
kacji, będziemy znali jej aktualną lokalizację, historię ruchów, w za-
leżności od potrzeb firmy będzie można sprawdzać w jakiej tempe-
raturze była składowana, czy jakim przechyłom była poddawana. 
W IPP pierwsze oferty na palety IoT zostały już przygotowane.
- W ostatnim czasie IPP połączyło siły z holenderskim IoT Solu-
tions, w ramach przedsięwzięcia o nazwie „Connected Load Car-
rier” (CLC) – informuje Konrad Robak.
Cały czas prowadzone są bardziej zaawansowane prace nad tym 
rozwiązaniem. Niebawem palety będą analizowały na przykład 
to, kto podchodzi do nich w sklepie, ile sztuk produktów pomieści 
każda z nich, czy też same wykryją próbę kradzieży.
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