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POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU  
DLA FIRM PALETOWYCH 

 

 

Firmy paletowe starające się o Certyfikat Jakości w związku z przestrzeganiem Polityki Zrównoważonego 

Rozwoju, zobligowane są w pierwszej kolejności do respektowania poniższych zasad – Polityki Zrównoważonego 

Rozwoju. Dodatkowo, firmy muszą spełniać pozostałe kryteria, przewidziane dla firm produkujących palety oraz 

naprawiających palety. 

 

1. Pozyskiwanie surowca drzewnego z legalnych i zrównoważonych źródeł 
 

a) Firma pozyskuje surowiec drzewny tylko i wyłącznie z legalnych źródeł, a każde pozyskanie potwierdzone 

jest dokumentem zakupu bądź innym, stosownym w tym zakresie dokumentem.  

 

Weryfikacja odbywa się na podstawie przeglądu dokumentów potwierdzających zakup surowca drzewnego. 

Ocena– TAK / NIE 

Pozytyw – TAK 

 

b) Firma posiada ważny i aktualny certyfikat FSC CoC i/lub PEFC. 
Z uwagi na fakt, iż proces certyfikacji może potrwać jakiś czas, dopuszcza się rozpoczęcie procesu starania się 

o certyfikat FSC. 

 

Weryfikacja polega na przedstawieniu aktualnego i ważnego dokumentu. 

Ocena– TAK / NIE / WARUNKOWE TAK 

Pozytyw – TAK / WARUNKOWE TAK 

 

2. Ograniczanie śladu środowiskowego, emisji gazów cieplarnianych 
 

Firma stosuje rozwiązania ograniczające ujemny wpływ na środowisko naturalne, w szczególności (choć nie 

tylko) te związane z emisją gazów cieplarnianych w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. 

Działania te mogą przybierać m.in. następujące formy: 

 instalacja filtrów na kominach 
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 ograniczanie emisji pyłów i gazów w działalności operacyjnej 

 segregacja i właściwa utylizacja odpadów 

 inwestycje w technologie ograniczające zużycie energii– wydajniejsze maszyny i urządzenia, 
niskoemisyjne środki transportu, etc. 

 stosowanie energooszczędnych źródeł światła 

 wyłączanie urządzeń, gdy nie są używane (ograniczenie poboru energii w trybie stand-by) 
 

Weryfikacja polega na weryfikacji / ocenie wdrożeń rozwiązań przyjaznych środowisku. 

Ocena– TAK / NIE 

Pozytyw – min. 3 wdrożone rozwiązania 

 

3. Przejrzysta polityka personalna, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, otoczenie społeczne 
 

a) Firma posiada spisaną i wdrożoną politykę personalną, w szczególności w obszarze zatrudniania i 

wynagradzania pracowników  uwzględniającą: 

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

 czytelność  i przejrzystość umów 

 świadomość pracowników w zakresie ich praw i obowiązków 
 

Weryfikacja polega na zapoznaniu się z dokumentem opisującym politykę personalną, jak i na krótkim 

wywiadzie z pracownikami w powyższym temacie. 

Ocena– TAK / NIE 

Pozytyw – min. 2 odpowiedzi TAK 

 

b) Firma posiada wdrożoną politykę w zakresie BHP, uwzględniającą:  

 Spisane i znane procedury dot. stanowisk pracy 

 jasne i czytelne instrukcje stanowiskowe 

 dostępne, dobrze oznaczone i zaopatrzone apteczki  

 zabezpieczenie p.poż. – odpowiednie gaśnice i pozostałe wyposażenie  

 rejestr wypadków i omawianie zagrożeń 
 

Weryfikacja polega na zapoznaniu się z dokumentacją BHP oraz wizją lokalną. 

Ocena – TAK / NIE 

Pozytyw – min. 4 odpowiedzi TAK  
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c) Firma aktywnie dba o otoczenie społeczne, uwzględniając w szczególności kierowców ciężarowych:  

 czy lokalizacja opisana w Systemie Navigor?. 
 

Weryfikacja polega na wywiadzie z kadrą zarządzającą, weryfikacji działalności, sprawdzeniu w Navigorze. 

Ocena – TAK / NIE 

Pozytyw – TAK  

 

4. Przestrzeganie zasad dot. ISPM15 – zarówno dla palet nowych jak i dla elementów w naprawie 
palet 

 

Firma przestrzega podstawowych zasad dot. obróbki fitosanitarnej 

 ważny i aktualny certyfikat dot. ISPM15 

 ważne i aktualne świadectwo kontroli procesu ISPM15 

 odpowiednia suszarnia, adekwatna do potrzeb 

 zapis elektroniczny potwierdzający przeprowadzenie procesu ISPM15 (z możliwością wydruku 
na żądanie) 

 Brak negatywnych notyfikacji służb fitosanitarnych 
 

Weryfikacja – sprawdzenie weryfikacji dokumentacji dot. procesu ISPM15 oraz na oględzinach suszarni, 

znajdującej się na miejscu. Dodatkowo - pomiary wilgotności losowej próby elementów lub palet. 

Ocena– TAK / NIE oraz wynik alfanumeryczny 

Pozytyw –  wszystkie odpowiedzi TAK  

 

5. Stosowanie odnawialnych źródeł energii  
 

Firma pozyskuje energię z odnawialnych źródeł w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, 

w szczególności poprzez: 

 inwestycje w energię odnawialną (słoneczną, wiatrową itp.) 

 generowanie energii cieplnej z biomasy i odpadów nieprzetwarzalnych inaczej. 
 

Z uwagi na długofalowy charakter tego typu działań, dopuszcza się planowanie lub rozpoczęcie tego rodzaju 

inwestycji. 
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Weryfikacja - sprawdzenie i ocena wdrożeń rozwiązań. Dopuszcza się zapoznanie się z dokumentacja 

projektowo-inwestycyjną. 

Ocena– TAK / NIE / WARUNKOWE TAK 

Pozytyw – min. 1 odpowiedź TAK  

 

6. Kalkulacje i raportowanie emisji CO2e 
Firma monitoruje swoje emisje gazów cieplarnianych zgodnie z protokołem GHG, GLEC lub EN16258; jest także 

świadoma istniejących/nadchodzących obowiązków sprawozdawczych w tym obszarze. W wymiarze 

praktycznym oznacza to: 

 prowadzenie rachunkowości zarządczej w taki sposób, by móc regularnie monitorować 
zużycie energii elektrycznej, cieplnej oraz paliw do silników spalinowych 

 identyfikację emisji zakresu pierwszego (wg. GHG) 

 identyfikację emisji zakresu drugiego (wg. GHG) 

 identyfikację emisji zakresu trzeciego (wg. GHG) 

 mierzenie emisji od 2023r. (powszechnymi metodami – excel lub dedykowanymi narzędziami 
jak BigMile lub innymi, zgodnymi z EN16258) 

 

Weryfikacja - sprawdzenie i ocena świadomości oraz wdrożonych rozwiązań; wywiad z osobą odpowiedzialną 

za ten obszar.  

Ocena– TAK / NIE / WARUNKOWE TAK 

Pozytyw – min. 1 odpowiedź TAK  

 

7. Optymalne wykorzystanie środków transportowych (minimalizacja pustych przebiegów) 
 

Firma korzysta z własnych lub wynajętych środków transportowych, udział przejechanych kilometrów z 

ładunkiem wynosi min. 60%. Jednocześnie firma dokłada wszelkich starań na etapie planowania, aby 

minimalizować puste przejazdy. 

 

Weryfikacja polega na zapoznaniu się z procesem transportowym i wywiadzie z osobą za niego odpowiedzialną.  

Ocena – TAK / NIE 

Pozytyw – TAK 
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8. Elektroniczna wymiana dokumentów  
 

Firma  ogranicza prowadzenie papierowej dokumentacji do niezbędnego minimum. W sprawach 

wymagających wydruków, korzysta się z papieru ekologicznego, zapisywanego po obu stronach. Papier po 

zużyciu jest odpowiednio segregowany i poddawany recyklingowi. 

Z uwagi na fakt, iż redukcja i eliminacja papierowych dokumentów nie jest prostym procesem, dopuszcza się 

posiadanie dokumentu – rozporządzenia, które rozpoczyna ten proces w firmie. 

 

Weryfikacja polega na obserwacji pracowników, którzy generują papierowe dokumenty. 

Ocena– TAK / NIE / WARUNKOWE TAK 

Pozytyw – TAK / WARUNKOWE TAK 

 

9. Odnawianie zasobów leśnych 
 

 

Firma i jej przedstawiciele, biorą udział aktywnym odnawianiu zasobów leśnych. W praktyce może to polegać 

na: 

 uczestnictwie w akcji zalesiania organizowanej przez np. organizację branżową 

 odnawianiu zasobów leśnych / wspieraniu Lasów Państwowych we własnym zakresie. 
 

Weryfikacja polega na potwierdzeniu takiej działalności firmy . 

Ocena – TAK / NIE 

Pozytyw – min. 1 odpowiedź TAK  

 

 

POZOSTAŁE KRYTERIA DLA FIRM PALETOWYCH 

 

Dla firm produkujących palety 

 firma istnieje na rynku od min. 3 lat 

 systematyczna produkcja palet w okresie ostatnich 3 lat 

 firma posiada pozytywne raporty ze strony Instytucji Kontrolnej za okres 12 poprzedzających 
miesięcy  
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Weryfikacja polega na zebraniu informacji na miejscu w danej firmie i potwierdzeniu ich w Sekretariacie 

Organizacji Paletowej. Pozytywny wynik jedynie po spełnieniu wszystkich powyższych punktów. 

 

Dla firm naprawiających palety 

 firma istnieje na rynku od min. 3 lat 

 systematyczna naprawa palet w okresie ostatnich 3 lat 

 firma posiada pozytywne raporty ze strony Instytucji Kontrolnej w okresie z ostatnich 12 
miesięcy 

 firma jest wpisana do rejestru BDO. 
 

Weryfikacja polega na zebraniu informacji na miejscu w danej firmie i potwierdzeniu ich w Sekretariacie 

Organizacji Paletowej. Pozytywny wynik jedynie po spełnieniu wszystkich powyższych punktów. 

 

WYNIK KOŃCOWY 

 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 12 punktów – 100% 

Pozytywna certyfikacja przy min. 9 punktach – min. 75% oraz przy spełnieniu wszystkich pozostałych kryteriów 

przewidzianych dla firm paletowych. 

Użytkownicy palet starający się o Certyfikat Jakości w związku z przestrzeganiem własnej Polityki 

Zrównoważonego Rozwoju, zobligowani są w pierwszej kolejności do respektowania własnych zasad – Polityki 

Zrównoważonego Rozwoju. Dodatkowo, firmy muszą spełniać pozostałe kryteria, przewidziane dla 

użytkowników palet. 

 

POZOSTAŁE KRYTERIA DLA UŻYTKOWNIKÓW PALET 

 

Dla użytkowników palet 

 zakup palet od licencjonowanych producentów 

 naprawy palet realizowane są wyłącznie w certyfikowanych firmach, ze stosowną licencją 

 utylizacja palet realizowana jest wyłącznie w certyfikowanych firmach, zgodnie z 
obowiązującymi dokumentami 

 firma w okresie ostatnich 12 miesięcy przeszła certyfikowane szkolenie z identyfikacji palet 

 firma korzysta z Kart Oceny Palet ECR Polska, a także z Kart Klasyfikacji Jakościowej Palet EPAL 
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Weryfikacja polega na zebraniu informacji na miejscu w danej firmie. Pozytywny wynik jedynie po spełnieniu 

wszystkich powyższych punktów. 

 

WYNIK KOŃCOWY 

 

Pozytywna certyfikacja przy spełnieniu wszystkich pozostałych kryteriów przewidzianych dla użytkowników 

palet. 

 

 

 


