GOSPODARKA PALETAMI

Instytut Logistyki i Magazynowania

Gospodarka paletami w wielu przedsiêbiorstwach realizowana jest ze stratami wynikaj¹cymi
z nieszczelnoœci systemu paletowego, z którego wyp³ywaj¹ dobre palety i do którego, wci¹¿
nale¿y wprowadzaæ (kupowaæ) nowe. Ceny nowych palet EUR rosn¹, przez co nak³ady
ponoszone przez firmy na ich zakup s¹ coraz wiêksze. Dodatkowo, w listopadzie 2007 roku
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sankcjami grzywny b¹dŸ nawet pozbawienia wolnoœci jest nie tylko wprowadzanie do obrotu,
ale tak¿e sam obrót podrobionymi paletami EUR. W zwi¹zku z tym, aby uchroniæ Pañstwa
Przedsiêbiorstwo przed tego rodzaju stratami i zagro¿eniami, Instytut Magazynowania i Logistyki
zachêca do wspó³pracy.

.

PROPONOWANE DZIA£ANIA
1. Analiza stanu istniej¹cego w zakresie gospodarki paletami w Przedsiêbiorstwie
Przegl¹d procesów przyjêcia, wydania towarów.
analiza systemu rozliczeñ i wymiany palet.
przegl¹d stosowanych procedur, instrukcji itp.
2. Konsultacje
Podczas konsultacji omówione zostan¹ wyniki przeprowadzonych analiz - ze szczególnym
nastawieniem na omówienie problemów i Ÿróde³ ich wystêpowania oraz propozycji zmian
i usprawnieñ w zakresie gospodarki paletami w Przedsiêbiorstwie.
3. Warsztaty robocze dla pracowników
Czêœæ teoretyczna:
Charakterystyka najpopularniejszych i najczêœciej wystêpuj¹cych w obrocie typów
palet (omówienie cech charakterystycznych, oznakowania, itp.).
Co to jest paleta EUR (Ÿród³a definicji, charakterystyka, cechy typowe).
Gospodarka paletowa w Polsce – przedstawienie ró¿nych systemów wymiany palet
(palety w³asne, poole zewnêtrzne/us³ugowe).
Najwa¿niejsze wymogi i przepisy prawne oraz zwyczaje rynkowe dotycz¹ce obrotu
paletami (w szczególnoœci paletami EUR).
Dokumenty wystêpuj¹ce podczas obrotu paletami (wzory procedur, instrukcji, kart
rozliczeniowych itp.).
Najczêstsze problemy zwi¹zane z gospodark¹ paletami w przedsiêbiorstwach
(definicja poprawnej palety EUR, omówienie dopuszczalnych uszkodzeñ, omówienie
wad palet EUR dyskwalifikuj¹cych je z obiegu; przedstawienie praktycznego narzêdzia
– „kart oceny palet ECR Polska”).
Proponowane praktyczne rozwi¹zania „problemu podrabianych palet EUR”.
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Czêœæ praktyczna:
Analiza przypadków w magazynie Klienta.
Praktyczne æwiczenia i wskazówki w szybkiej ocenie i identyfikacji palet naruszaj¹cych przepisy.
ZASTOSOWANIE
Prace mog¹ byæ realizowane zarówno dla przedsiêbiorstw produkcyjnych jak i dystrybucyjnych
posiadaj¹cych w³asne magazyny i dokonuj¹cych obrotu towarami na paletach drewnianych.
EFEKTY
Zrealizowane prace pozwol¹ na stworzenie podstaw do efektywnej i zgodnej z aktualnymi normami
prawnymi gospodarki paletami w przedsiêbiorstwie, poprzez:
Zwiêkszenie kompetencji pracowników magazynu w zakresie zagadnieñ zwi¹zanych z paletami EUR.
Usprawnienie pracy magazynów - szybsza identyfikacja palet.
Weryfikacjê instrukcji oraz procedur dotycz¹cych kontroli palet.
Weryfikacja zapisów dotycz¹cych palet w umowach handlowych.
Zmniejszenie ryzyka pojawienia siê w przedsiêbiorstwie podrabianych palet EUR oraz zwi¹zanych
z tym faktem strat materialnych.
Zmniejszenie wydatków zwi¹zanych z zakupem nowych palet EUR (uszczelnienie obiegu palet
w przedsiêbiorstwie).
Zmniejszenie ryzyka zwi¹zanego z karami/sankcjami wynikaj¹cymi z wszelkiego rodzaju kontroli
(PIP, EPAL, itp).
STOSOWANE NARZÊDZIA
Autorskie metody analizy gospodarki paletowej w przedsiêbiorstwie.
Metodyka oceny jakoœci palet.
Aplikacja do oceny kosztów zwi¹zanych z przep³ywem palet.
Nowoczesne narzêdzia informatyczne do wspomagania prac projektowych.
DOŒWIADCZENIE
Znajomoœæ problemu oraz praktyczne rozwi¹zania wielu problemów s¹ efektem 3 lat prac nad
tematyk¹ „paletow¹” w ramach Porozumienia ECR Polska (merytorycznie prowadzonych przez ILiM).
Wspó³praca z organizacj¹ PKN EPAL.

Prace dostosowujemy do potrzeb Klientów
i realizujemy je przy œcis³ej wspó³pracy
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