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REGULAMIN PROJEKTU  
SUSTAINABLE PALLETS MANAGEMENT  

 

I. Wstęp 
 

1. Projekt Sustainable Pallets Management jest przedsięwzięciem, które polega na nagradzaniu 
i promowaniu firm prowadzących świadomą, zrównoważoną gospodarkę paletową, a więc 
dbającą o bezpieczeństwo swoich pracowników i minimalizującą jej wpływ na środowisko. 

2. Jest to przedsięwzięcie otwarte i niezależne. Przystąpienie do niego ma charakter 
dobrowolny. Zasięg przedsięwzięcia jest ogólnopolski. 

3. Skierowany jest do firm produkcyjnych, handlowych i logistycznych, działających w branży  
dóbr konsumpcyjnych, dom-i-ogród oraz innych, zarówno do firm i przedsiębiorstw, które 
użytkują palety jak i do firm i przedsiębiorstw, które wspomniane palety produkują lub 
naprawiają. 

4. Organizatorem Projektu jest Marsell Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 
 

II. Certyfikacja 
 

1. Firma lub przedsiębiorstwo przystępujące do Projektu ubiegać się może o przyznanie 
Certyfikatu. Certyfikat przyznawany jest po spełnieniu określonych warunków, co 
potwierdzone zostaje audytem. 

2. Warunki przyznawania Certyfikatów zostały określone poniżej: 
a. dla użytkowników palet: 

i. posiadanie i przestrzeganie własnej Polityki Zrównoważonego Rozwoju 
ii. zakup palet od licencjonowanych producentów 
iii. naprawy palet realizowane są wyłącznie w certyfikowanych firmach, ze 

stosowną licencją 
iv. utylizacja palet realizowana jest wyłącznie w certyfikowanych firmach, zgodnie 

z obowiązującymi dokumentami 
v. firma w okresie ostatnich 12 miesięcy przeszła certyfikowane szkolenie z 

identyfikacji palet 
vi. firma korzysta z Kart Oceny Palet ECR Polska, a także z Kart Klasyfikacji 

Jakościowej Palet EPAL 
b. dla firm produkujących palety 

i. przestrzeganie zasad Polityki Zrównoważonego Rozwoju w zakresie: 
o pozyskiwania surowca drzewnego z legalnych i zrównoważonych źródeł, 
o ograniczania śladu środowiskowego, emisji gazów cieplarnianych, 
o przejrzystej polityki personalnej, BHP, otoczenia społecznego, 
o stosowania odnawialnych źródeł energii, 
o kalkulacji i raportowania emisji CO2e, 
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o optymalnego wykorzystanie środków transportowych, 
o elektronicznej wymiany dokumentów, 
o odnawiania zasobów leśnych, 

ii. systematyczna produkcja palet w okresie ostatnich 3 lat, 
iii. pozytywne raporty z niezależnej kontroli palet za okres ostatnich 12 miesięcy, 

c. dla firm naprawiających palety: 
i. przestrzeganie zasad Polityki Zrównoważonego Rozwoju w zakresie: 
o pozyskiwania surowca drzewnego z legalnych i zrównoważonych źródeł, 
o ograniczania śladu środowiskowego, emisji gazów cieplarnianych, 
o przejrzystej polityki personalnej, BHP, otoczenia społecznego, 
o stosowania odnawialnych źródeł energii, 
o kalkulacji i raportowania emisji CO2e, 
o optymalnego wykorzystanie środków transportowych, 
o elektronicznej wymiany dokumentów, 

o odnawiania zasobów leśnych, 
ii. systematyczna naprawa palet w okresie ostatnich 3 lat, 
iii. pozytywne raporty z niezależnej kontroli palet za okres ostatnich 12 miesięcy, 
iv. firma jest wpisana do rejestru BDO. 

3. Przystąpienie do projektu wymaga przesłania Organizatorowi formularza „Zgłoszenie do 
Programu Certyfikacji”. Jest to równoznaczne z akceptacją idei Projektu Sustainable Pallets 
Management jak i niniejszego Regulaminu oraz Polityki Zrównoważonego Rozwoju dla firm 
paletowych. Audyt rozpocznie się nie później niż jednej miesiąc od daty zgłoszenia. 

4. Audyt prowadzony jest na zasadzie zbierania informacji na miejscu w danej firmie lub 
przedsiębiorstwie. W przypadku firm produkujących lub naprawiających palety, część 
informacji potwierdzonych zostanie w Organizacjach Paletowych, właściwych dla danych 
palet certyfikowanych. 

5. Po spełnieniu powyższych kryteriów przyznany zostanie Certyfikat. Firma lub 
przedsiębiorstwo otrzyma go nie później niż jeden miesiąc po pozytywnym zakończeniu 
audytu. Dodatkowo – przewidziano także uroczyste wręczenie Certyfikatów, przy okazji Gali. 

6. Certyfikat ważny jest na okres roku kalendarzowego, w którym jest wydawany. 
7. Odnowienie Certyfikatu wymaga skróconego audytu, wg identycznych kryteriów, jak w 

momencie przyznawania Certyfikatu. 
 

III. Promocja 
 

1. W ramach przyznanych Certyfikatów, prowadzone zostaną działania marketingowe, które 
mają promować te firmy i przedsiębiorstwa, które prowadzą zrównoważoną gospodarkę 
paletową. 

2. W ramach działań promujących Projekt, korzystać będziemy z ogólnopolskiej prasy 
logistycznej, z reklamy w Internecie na portalach logistycznych, a także poprzez reklamę w 
czasie eventów logistycznych – spotkania, konferencje i targi. Prowadzone będą także 
kampanie informacyjne drogą elektroniczną. 
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3. W ramach działań promujących firmy i przedsiębiorstwa uhonorowane Certyfikatem, 
korzystać będziemy z ogólnopolskiej prasy logistycznej, z reklamy w Internecie na portalach 
logistycznych, a także poprzez reklamę w czasie eventów logistycznych – spotkania, 
konferencje i targi. 

4. Firmy i przedsiębiorstwa posiadające Certyfikat zobowiązują się do bezpłatnego 
udostępnienia swojego logotypu do materiałów reklamowych, w celach promocyjnych. 

 

IV. Koszty 
 

1. Firmy i przedsiębiorstwa starające się o Certyfikat, zobligowane są w momencie pozytywnego 
audytu do opłacenia kosztu w wysokości 1.280 EUR rocznie, przez cały okres, gdy posługują 
się Certyfikatem. 

2. Udostępnianie materiałów promocyjnych, w szczególności filmów, zdjęć oraz wszelkich treści 
promocyjnych, jakie prowadzone będą w ramach akcji marketingowych jest bezpłatne. 
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