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ZWIĄZEK PRODUCENTÓW EUROPALET UICͬ

Dzi! ju" bez w#tpienia skró-
ty UIC i EUR kojarz# si$ nam 
z pe%noprawnymi europale-
tami. Niektórzy jednak takiej 
pewno!ci nie maj#, ponie-
wa" mimo "e UIC stworzy%o 
przed 60 laty europalet$ 
przez wi$kszo!& tego czasu 
pozostawa%o w cieniu. A UIC 
to Mi$dzynarodowy Zwi#zek 
Kolei – Union Internationale 
des Chemins de fer – orga-
nizacja zrzeszaj#ca przed-
si$biorstwa zajmuj#ce si$ 
transportem kolejowym 
i reprezentuj#ca je na arenie 
mi$dzynarodowej. Orga-
nizacj$ utworzono w 1922, 
za! jej siedziba znajduje si$ 
w Pary"u.

Tworz!c europalety i normy je opi-
suj!ce UIC postawi"o w pierwszym 

rz#dzie na to$samo%& pojedynczych 
narodowych jednostek kolejowych – 
ich logo znalaz"o si# na lewym wspor-
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niku europalety. W ten sposób jedno-
znacznie i szybko oceni& mo$na by"o 
pochodzenie pojedynczych palet. 
Otwarty pool europalet sta" si# przez 
to swoist! mozaik!, dzi#ki której mo$na 
by"o obserwowa& ruch palet na ryn-
kach i znaczenie poszczególnych kra-
jów w globalnej produkcji drewnianych 
wymiennych europalet. Czas pokaza", 
$e dla zwi#kszenia efektywno%ci ca"ego 
systemu „biznes” paletowy warto by"o 
oderwa& od ogólnej dzia"alno%ci UIC 
i skoncentrowa& w jednej jednostce. 
Stworzono wówczas organizacj#-cór-
k#, której w!sk! specjalizacj! mia"o by& 
skupienie si# na kontynuacji rozwoju 
europalety. Nowo powsta"y Epal przej!" 
honorowe miejsce na europalecie – 
lewy wspornik, zast#puj!c tym samym 
narodowe oznaczenia kolei. Nast!pi"a 
globalizacja i powolne przej#cie na-
zwy – „EURopaleta” nazywana by"a ju$ 
coraz cz#%ciej „palet! Epal”. Niezaprze-
czalnie takie posuni#cie by"o korzystne 
dla rozwoju i popularyzacji europalet, 
ale zapocz!tkowa"o znaczn! komercja-

lizacj#, która doprowadzi"a do wzrostu 
kosztów uzyskania i utrzymania licen-
cji. Po nieco ponad 20 latach stosunki 
pomi#dzy UIC a organizacj!-córk! po-
gorszy"y si# i ostatecznie ich drogi si# 
rozesz"y. Dzi% ju$ wiemy, $e europaleta 
przetrwa"a te perturbacje, ale czy za-
mieszanie by"o potrzebne? Odpowied' 
na to pytanie pozostawiam czytelni-
kom. Skupmy si# jednak na samym 
standardzie UIC, aby przypomnie& co 
tak naprawd# jest najwa$niejsze.
Mówi#c o „standardzie UIC” mamy 
zawsze na my!li Kodeksy UIC – s! 
to zestawy ró$nych norm opisuj!cych 
wszelkie mo$liwe dziedziny zwi!zane 
z transportem i to nie tylko kolejo-
wym. Dla naszych czytelników pierw-
szorz#dne znaczenie ma Kodeks UIC 
435 zajmuj!cy si# tematyk! europalet. 
I ju$ w tym miejscu trzeba podkre%li&, 
$e „europalet” we wszystkich stan-
dardowych rozmiarach EUR. Chocia$ 
najpopularniejszy i w pierwszym rz#-
dzie kojarzony z europalet! standard 
to paleta drewniana czterowej%ciowa 
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o wymiarach 800x1200x144mm 
oznaczona symbolem EUR 1, to 
mamy jeszcze trzy drewniane euro-
palety: EUR 2 – 1200(1000(162 mm, 
EUR'3 – 1000(1200(144 mm i EUR'6 – 

800(600(144 mm. Nie mo$na te$ zapo-
mnie& o stalowych wymiennych 
koszach – EUR „Y” Boxpaletach 
800x1200mm. Osobnym niezale$nym 
jest te$ Kodeks UIC 435–4 opisuj!cy 

zagadnienia standardu napraw wszyst-
kich europalet.
Wyprzedzaj!c pytanie – có$ takiego 
opisuj! te Kodeksy. Jaki to standard 
i czy chodzi wy"!cznie o wymiary 
palet? Otó$ nie, nie chodzi wy"!cznie 
o wymiary. Kodeksy mo$liwie prosto 
i bez pozostawiania miejsca na inter-
pretacj# opisuj! wszystkie zagadnienia 
zwi!zane z europaletami. Pocz!wszy 
od wymiarów i "adowno%ci, poprzez 
sposoby monta$u, gatunku, przygo-
towania i jako%ci drewna, znakowanie 
europalet – do udzielania i wycofywa-
nia pozwole) oraz kontroli i nadzoru 
produkcji i napraw. Same kodeksy na 
przestrzeni tych 60 lat ulega"y nie-
wielkim modyfikacjom. Poprawki s! 
dostosowaniem do zmieniaj!cych si# 
realiów. Najlepszym przyk"adem jest 
zmiana oznakowania od 2010 roku – 
w zwi!zku z dostosowaniem do mi#-
dzynarodowych przepisów fitosani-
tarnych.
Opisuj!c standard UIC pos"u$ymy si# 
najpopularniejsz! europalet! – palet! 
EUR 1 UIC EUR. Zacz!& wypada 
od wymiaru. Gabaryt europalety 
EUR 1 mie%ci& si# musi w wymiarze 
800 +3 -0 x 1200 +3 -0 x 144 +9 -0 mm. 
Podstawowa no%no%& (na rega"ach, czy 
wid"ach podno%ników) to 1500 kg dla 
"adunku roz"o$onego równomiernie na 
powierzchni palety oraz dodatkowo 
4000 kg podczas spi#trzania, je$eli 
europaleta oparta jest na p"askim, 
poziomym oraz twardym pod"o$u.
Jedyn! dopuszczaln! metod! mon-
ta$u jest ten przy u$yciu elementów 
z"!cznych – metalowych gwo'dzi. 
Kodeks w miar# szczegó"owo opisuje 
ilo%& i rozmieszczenie gwo'dzi dla 
poszczególnych po"!cze), pozostawia 
jednak pewien zakres dostosowania 
do ró$nych rozwi!za). Daje to otwart! 
drog# do konstruowania innowacyj-
nych maszyn lub linii monta$owych. 
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Ka$dorazowo nowe rozwi!zania s! 
testowane, co równie$ Kodeks UIC 435 
opisuje. Testowane s! palety z nowo 
wprowadzanych linii monta$owych 
u nowych licencjobiorców – nie ma 
wi#c $adnej dowolno%ci i ka$da produ-
kowana europaleta spe"nia& musi jed-
nakowe wymogi. W ramach monta$u 
opisane s! te$ szczegó"owo niezb#dne 
obróbki europalet – %ci#cia naro$ników 
i fazowanie górnych kraw#dzi desek 
spodnich.
Drewno stanowi!ce konstrukcj# euro-
palety to deski i wsporniki. Okre%lone 
s! nie tylko wymiary z tolerancjami, 
ale te$ jako%& obróbki i dopuszczalne, 
naturalnie wyst#puj!ce wady drewna. 
Przytoczy& warto, $e drewno musi by& 
wolne od wszelkich zanieczyszcze) (nie 
wy"!czaj!c py"u drzewnego, czy trocin) 

oraz organizmów – grzybów i owadów, 
a deski sk"ada& si# musz! z jednego 
kawa"ka drewna. Powierzchnie desek 
musza pozosta& nieobrobione – nie 
mog! by& strugane ani szlifowane – 
ich powierzchnia nie mo$e pozwala& 
na ze%lizgiwanie si# "adunku. Istotn! 
ciekawostk! jest dopuszczenie do 
stosowania wsporników wyproduko-
wanych z rozdrobnionego i sprasowa-
nego drewna – jest to bardzo ciekawa 
i coraz popularniejsza alternatywa. 
Pozwala ona na zaoszcz#dzenie %wie-
$ego drewna, a co najciekawsze do ich 
produkcji dopuszcza powtórne wyko-
rzystanie drewna z recyklingu.
Kodeks UIC 435 precyzyjnie okre%la 
sposoby i tre%& oznakowania euro-
palet. Chocia$ na przestrzeni tych 
60 lat tre%& zmienia"a si#, to sposób 

opisany by" na samym pocz!tku. 
Uniwersalno%& kodeksu sprzed 60 lat 
oceni& mo$emy dzisiaj, gdy$ dopusz-
czana metoda nanoszenia znaków 
przy u$yciu „piecz#ci” farb! wnikaj!c! 
na g"#boko%& min. 0,3mm w kolorze 
czarnym, wodoodpornym i odpornym 
na dzia"anie %wiat"a oraz nietoksyczn! 
pozwala na u$ywanie coraz popular-
niejszych przemys"owych drukarek 
atramentowych. Dzi#ki tak uniwer-
salnym zapisom specjalne dopusz-
czenia w tym przypadku nie s! dzi% 
wymagane. Podkre%li& jednak nale$y, 
$e wielko%&, format i tre%& oznakowa-
nia nie s! absolutnie dowolne. Wzór 
poszczególnych znaków jest zastrze-
$ony i ka$de odst#pstwo lub dowol-
no%& potraktowane mo$e by& jako fa"-
szerstwo. Ka$dy podmiot otrzymuj!cy 
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licencj# zaopatrzy& si# musi w komplet 
tablic do wypalania znaków lub wzory 
znaków do drukowania w dopuszczo-
nych nadzorowanych jednostkach. 
Europaleta UIC EUR posiada na lewym 
wsporniku stylizowane logo UIC, a na 
prawym wsporniku – niezmiennie od 
60 lat – zastrze$ony znak EUR w owalu. 
Na %rodkowym wsporniku znajduj! si# 
informacje o obróbce fitosanitarnej 
w standardzie ISPM 15 oraz kod euro-
palety zawieraj!cy informacje o nume-
rze licencji i dacie produkcji.
Udzielanie i wycofywanie pozwo-
le), czyli nadawanie i cofanie licen-
cji – to niezb#dne atrybuty zamkni#-
tego i szczelnego systemu produkcji 
i napraw standaryzowanych produk-
tów. Ta szczelno%& jest gwarancj! bez-
piecze)stwa. Znak EUR na prawym 
wsporniku – w wielkim uproszcze-
niu – oznacza konkretn! %ci%le okre-
%lon! no%no%& i konkretny wymiar. 
Dzi#ki temu ka$dy jej operator ma 
pewno%& co mo$na na niej za"adowa& 
i gdzie mo$na t# palet# umie%ci&. Nie 
ma tu miejsca na pomy"ki, a w nowo-
czesnych magazynach wysokiego 
sk"adowania odst#pstwa od normy 
mog! skutkowa& powa$nymi konse-
kwencjami. Zatem licencjonowanie 
w po"!czeniu z nadzorem i kontrol! jest 
niezb#dne, a Kodeks UIC 435 zawiera 
wszelkie niezb#dne zapisy reguluj!ce 
te kwestie.

Kodeks UIC 435 nie pozostawia 
te$ dowolno%ci w zakresie kontroli 
i nadzoru licencjonowanych produk-
cji i napraw europalet. Od samego 
pocz!tku podstawowy wymóg, to 
korzystanie z zewn#trznych niezale$-
nych jednostek kontrolnych. Jest to 

wymóg nie pozostawiaj!cy $adnych 
z"udze). Jasno%& i przejrzysto%& kon-
troli oraz brak jakichkolwiek zale$no%ci 
jednostek kontrolnych daj! pewno%&, 
$e standardy s! zachowywane, a euro-
palety bezpieczne i niezmienne bez 
wzgl#du na ich pochodzenie.
Je%li komu% wydaje si#, $e Kodeksy 
stosuje si# wy"!cznie w zak"adach 
produkcyjnych i naprawczych spiesz# 
z wyprowadzaniem z b"#du. Te normy, 
a w"a%ciwie standard UIC respektowane 
s! przy projektowaniu opakowa), %rod-
ków transportu, maszyn i linii pakuj!-
cych oraz magazynów i ich wyposa$e-
nia, nie wy"!czaj!c maszyn lub ca"ych 
linii w nich pracuj!cych. W magazynach 
spotykamy coraz cz#%ciej ca"e linie, i to 
nie tylko pakuj!ce, ale i sprawdzaj!ce 
oraz testuj!ce same europalety. Tutaj 
standard UIC jest podstaw!, do której 
projektanci musz! si# odnosi&. Zna-
czenie zatem standardu UIC jest nie 
do przecenienia.
Nieodzownie ze standardem UIC 
wi!$! si# te$ tradycje w produkcji 
i naprawach europalet w naszym 
kraju. Od wielu lat jeste%my w %wia-
towej i europejskiej czo"ówce produ-
centów. Uczestnictwo UIC w ostatnich 
kilku latach na polskim rynku by"o 
nieco zachwiane. Z pomoc! przysz"a 
oddolna inicjatywa licencjobiorców 
UIC posiadaj!cych licencje udzielone 
przez niekwestionowanego lidera – 
austriackie koleje Rail Cargo Austria 
(QBB) – b#d!ce jednocze%nie praw-

nym w"a%cicielem chronionego znaku 
EUR w owalu. Grupa $ywo zaintereso-
wanych powrotem palet EUR na pol-
ski rynek producentów i naprawiaczy 
w 2017 roku za"o$y"a stowarzyszenie – 
Zwi!zek Producentów Europalet UIC. 
Statut tego stowarzyszenia zak"ada 
w pierwszym rz#dzie walk# o jako%& 
i renom# europalety UIC EUR oraz 
obron# przed nieuczciw! konkurencj!. 
Dzia"anie w grupie pomóc ma w dal-
szym rozwoju i wzmocnieniu pozy-
cji produktów ze znakiem UIC i EUR 
na rynku. ZPEUIC nawi!za"o dobre 
relacje z UIC i RCA-QBB, uzyska"o ich 
wsparcie i na partnerskich zasadach 
reprezentuje tych %wiatowych lide-
rów w Polsce. Dzisiaj wspiera rynek 
i europalet# szkoleniami z zakresu 
identyfikacji europalet i dzia"alno%ci! 
reklamowo-informacyjn!, a w %cis"ej 
wspó"pracy z RCA i SGS swoimi audy-
tami wspomaga proces udzielania 
licencji. Staraniem ZPEUIC zafunkcjo-
nowa" na naszym rynku pozytywnie 
przyj#ty nowy wzór licencji UIC, który 
otrzymuje ka$da nowa firma po przej-
%ciu procedur dopuszczaj!cych oraz 
wst!pieniu w szeregi stowarzysze-
nia. Podobnie rzecz si# ma z polsko-
j#zyczn! stron! internetow! – wci!$ 
rozwijaj!ca si# strona www.uic-eur.pl 
gwarantuje ka$demu dost#p do wie-
dzy i informacji o samych europa-
letach, stowarzyszeniu i aktualnych 
licencjach udzielonych na terenie 
naszego kraju. 
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