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ROK 2017
NA FALI INWESTYCJI
NATALIA PYPEĆ
Ostatni odczyt „Barometru EFL”1 jednoznacznie

Wskaźnik informujący o skłonności do wzrostu mi-

wskazuje na poprawę sytuacji w sektorze MŚP.

kro-, małych i średnich przedsiębiorstw („Barometr

Wprawdzie w IV kwartale wartość wskaźnika spadła o 1,1 pkt.

wartość ta znajduje się ponad progiem OR2, co ozna-

w porównaniu do kwartału III br., ale była wyższa o 2,9 pkt.

cza, że panujące warunki sprzyjają rozwojowi sektora

niż w analogicznym okresie 2016. Ponadto około 41 proc.

tów EFL, że wartość barometru spadnie pomiędzy

MŚP. Ponadto potwierdziły się domysły eksper-

małych i średnich przedsiębiorstw zamierza inwestować.

III a IV kwartałem, jak miało to miejsce w analo-

Stąd można mówić o panującym klimacie inwestycyjnym,

nieznacznego spadku odnotowane wartości wciąż

co więcej, prognozy wskazują, że klimat ten jeszcze długo
będzie się utrzymywał.Inwestycje motorem sektora MŚP.
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EFL”) za IV kwartał br. wyniósł 58,2 pkt. Co więcej,

1 Barometr EFL – syntetyczny wskaźnik informujący o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych
ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest
związane z inwestycjami w środki trwałe). Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego
uczestnicy to mikro-, małe i średnie firmy z całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro-, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach
6–13 listopada 2017 r.
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gicznym okresie ubiegłego roku. Jednak mimo tego
są wyższe niż w całym 2016 roku. Słowem – mimo
odrobinę gorszych prognoz w sektorze MŚP, przed-

2 Próg OR – podstawowa miarą analityczna stosowana podczas
badania, który stanowi algorytm stworzony na podstawie danych
zgromadzonych w trakcie badania przedsiębiorców. Przyjmuje wartości od 0 do 100, przy czym zagregowany wynik powyżej 50 pkt.
oznacza, że występują sprzyjające warunki do rozwoju sektora
MŚP, natomiast wynik niższy (poniżej 50 pkt.) oznacza, że warunki
te są niekorzystne. Zatem poziom 50 pkt. stanowi próg OR, czyli
poziom ograniczonego rozwoju.

bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Rok 2017 na fali inwestycji

siębiorcy dostrzegają potencjał i szansę
na rozwój w perspektywie najbliższych
miesięcy.
ZACHWIANIA W IV KWARTALE NIE
NARUSZAJĄ OPTYMISTYCZNYCH
PROGNOZ
Ze szczegółowej analizy „Barometru EFL”
za IV kwartał można wysnuć kilka konkluzji ściśle ze sobą powiązanych. Pierwsza
– wysoka wartość głównego wskaźnika
utrzymuje się dzięki inwestycjom. Ponad
40 proc. przedsiębiorców kalkuluje i przewiduje wzrost inwestycji. Co więcej, jest
to najwyższy odsetek w ciągu dwóch
lat (2016–2017). Druga – pesymistyczne nastroje wśród przedsiębiorców spowodowały niewielki spadek wskaźnika w obrębie ostatnich kwartałów. Około
20 proc. firm bierze pod uwagę spadek
inwestycji, natomiast ponad 15 proc. firm
liczy się ze spadkiem zapotrzebowania
na zewnętrzne finansowanie. Trzecia –
26 proc. przedsiębiorców optymistycznie
odnosi się do kwestii płynności finansowej – mimo że wynik ten nie jest zbyt
zadowalający, to obserwuje się tendencję
wzrostową. Czwarta i ostatnia konkluzja –
ponad 28 proc. właścicieli firm spodziewa
się zwiększenia sprzedaży, co stanowi wynik o 1,6 p.p. niższy niż w III kwartale br.
Konsumpcja, inwestycje, produkcja
przemysłowa i eksport to swoiste silniki
pobudzające polską gospodarkę. Trudno
się z tym stwierdzeniem nie zgodzić, dowodzą tego ostatnie wartości wskaźników
makroekonomicznych. Główny Urząd Statystyczny podaje, że PKB w III kwartale br.
wzrosło o 4,7 proc. Równolegle Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
informuje, że poziom bezrobocia w październiku osiągnął rekordowo niski poziom – 6,6 proc. Dla pełniejszego obrazu

zł, co stanowi prawie 13 proc. wzrost.

biorców. Bo choć kwartał do kwartału

sytuacji należy też wspomnieć o wynikach

– Z takimi statystykami Polska plasu-

widzimy drobne spadki, to jednak w uję-

branży leasingowej. Od stycznia do wrze-

je się w ścisłej europejskiej czołówce.

ciu rocznym nastroje w sektorze MŚP

śnia bieżącego roku leasingiem sfinanso-

Z obiektywnymi wskaźnikami korespon-

są lepsze – mówi Radosław Kuczyński,

wano inwestycje o wartości blisko 48 mld

dują subiektywne prognozy przedsię-

prezes EFL.
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KABAT NEW POWER
– PRODUKT BIZNESOWEJ
CIERPLIWOŚCI
ANDRZEJ SZYMKIEWICZ
KABAT NEW POWER to nowa opona do wózków widłowych z Wielkopolski. Andrzej Kabat –
współwłaściciel firmy KABAT TYRE oraz Piotr Myszkowski – dyrektor zakładu nr 2 w Bolechowie –
opowiadają o rozwoju produkcji opon marki „KABAT”. Rozmawiał Andrzej Szymkiewicz.
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CZYTASZ: KABAT NEW POWER – produkt biznesowej cierpliwości

Andrzej Szymkiewicz: Od kiedy produkowane są opony do wózków widłowych KABAT NEW POWER?
Piotr Myszkowski: Działamy od jesieni 2015, a już nasze zdolności produkcyjne się wyczerpują, osiem pras, które mamy w za-

My produkujemy

kładzie produkcyjnym, nie wystarczają i będziemy podejmować
decyzje inwestycyjne związane ze zwiększeniem produkcji,
ponieważ klienci ustawiają się w tej chwili w kolejce po nasze

po prostu dobrą oponę,

opony. Produkujemy ok. 1400 opon miesięcznie. Opony ekspor-

klienci się do niej przekonują

tujemy do 10 krajów na świecie, wśród nich są tak egzotyczne

powoli, ale my jesteśmy

jak RPA.
Jak ten eksport jest realizowany?
Andrzej Kabat: Do eksportu naszych opon wykorzystujemy

cierpliwi i wierzymy w nasz
produkt, to nasze cechy,

nasze struktury zbudowane w macierzystym zakładzie w Bu-

dzięki którym budujemy

dzyniu i razem z innymi naszymi produktami wysyłamy opony

naszą pozycję na rynku.

za granicę. Jeszcze nie całe kontenery opon do wózków widłowych, ale niebawem może się to zmienić.
Zwiększając produkcję?

Andrzej Kabat, współwłaściciel firmy KABAT TYRE

AK: Będąc w biznesie od 35 lat, nauczyliśmy się jednego –
cierpliwości, prowadząc rozmowy z dużymi dystrybutorami
na rynku, słyszeliśmy, że musimy poczekać, żeby opony się
sprawdziły, trzeba przebadać te opony. Produkując od 35 lat

PM: Niektórzy z naszych klientów mówią nam, że użyliśmy

wyroby z gumy, wiemy, co produkujemy i co chcemy osiągnąć,

za dobrą mieszankę do produkcji opon do wózków widłowych.

a możemy osiągnąć dowolne parametry. Jak każdy inny świato-

AK: To takie anegdoty, które cieszą, ale my produkujemy

wy producent wyrobów z gumy, tak i my potrafimy zdefiniować,

po prostu dobrą oponę, klienci się do niej przekonują powoli, ale

jakie parametry powinien mieć produkt i co jest najważniejsze.

my jesteśmy cierpliwi i wierzymy w nasz produkt, to nasze cechy,

Cierpliwie „step by step” dążymy do celu, wyprodukujemy w tym

dzięki którym budujemy naszą pozycję na rynku. Osiągnięcie

roku 18 tysięcy opon do wózków widłowych, w przyszłym

wyniku 8% udziału w rynku w ciągu dwóch lat to jest dobry

chcemy podwoić produkcję, kolejny optymalny poziom to 50 ty-

wynik, będziemy zmierzać dalej do celu i przekonywać do siebie

sięcy sztuk, by osiągnąć efekt skali. Produkcja 100 tysięcy opon

klientów naszym dobrym produktem. My jesteśmy firmą, która

do wózków widłowych to oczywiście byłoby najlepsze rozwiąza-

potrafi się przyznać do błędu, bo wiemy, że należy grać w biz-

nie leżące w granicach naszych możliwości. Nas taka ilość wcale

nesie uczciwie, w przeszłości mieliśmy już taką sytuację z innym

nie przeraża, ponieważ w Budzyniu produkujemy 14 tys. ton

naszym produktem, kiedy musieliśmy wycofać z rynku znaczną

dętek, co stanowi 7 mln szt., wyprodukujemy 500 tys. szt. opon

ilość dętek, zrobiliśmy to i co się okazało, że zaufanie do naszej

to kolejne 4 tys. ton, poza tym różnego rodzaju wyrobów z gumy

firmy wzrosło w następnych latach. Tak więc mamy to doświad-

wyprodukujemy 5 tys. ton w tym roku. To daje wartość około

czenie i potrafimy się przyznać do błędu, w przypadku opony

25 tys. ton produktów z gumy, w ciągu dwóch lat chcemy to po-

do wózków widłowych pracujemy na najlepszych komponen-

dwoić, będzie to więc blisko 50 tys. ton wyrobów z gumy z na-

tach, ceniąc sobie jakość.

szego zakładu w Budzyniu. Jesteśmy więc przygotowani do dużej ilościowo i wysokiej jakościowo produkcji.

Jesteście jedynym w Polsce producentem opon superelastycznych do wózków widłowych, jak Pan ocenia rynek?

To duże ilości, a jak z rynkiem zbytu i jakością?

AK: Patrzymy na swój biznes i przyszłość z optymizmem,

AK: Mamy podpisane umowy z czterema czołowymi graczami

w Polsce jest to 300 tysięcy opon do wózków widłowych,

na rynku automotiv, którzy odbierają nasze produkty i kontrolują

ale w Europie jest to już kilka milionów. Mając doświadczenie

ich jakość. Tak więc jakość naszej gumy jest pod stałą kontrolą,

ze sprzedaży dętek oraz zbudowaną sieć dystrybucji, uważamy,

najlepszą z możliwych – kontrolą klienta.

że świat to nie jest nic strasznego, bo w osiemdziesięciu krajach

B E Z P I E C Z N Y
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Mogę spokojnie z całą
odpowiedzialnością powiedzieć,
że jesteśmy w czołówce,
a opona KABAT NEW
POWER nie odstaje jakościowo
od produktów klasy premium.

Andrzej Kabat, współwłaściciel firmy KABAT TYRE

Andrzej Kabat

Fot. Log4.pl

firma KABAT sprzedaje swoje produkty, chcemy wykorzystać

Jak długo klienci czekają na dostawy?

te kanały sprzedaży.

PM: Dostarczamy zamówione opony na drugi dzień, sukcesywnie zwiększamy nasze zdolności produkcyjne również przez

Jak Państwo mierzycie zużycie swoich opon?

pracę w systemie trzyzmianowym. W niektórych najbardziej

AK: W laboratorium badania odbywają się bardzo prosto, wy-

pożądanych rozmiarach czas oczekiwania wydłużył się do około

cinana jest próbka, która jest następnie poddawana procesowi

10 dni, stąd decyzje o powiększeniu parku maszynowego.

ścierania, tutaj wyniki mamy od razu. Inaczej jest ze zużyciem
eksploatacyjnym, które jest rozłożone w czasie, mierzone

Czy rozmawiają Państwo z producentami wózków widło-

są motogodziny przejazdu wózka i inne ważne dla badania

wych o dostawie na pierwsze wyposażenie?

czynności i sytuacje. W naszym zakładzie w Budzyniu pracujemy

PM: W tej chwili jeszcze nie, realizujemy nasz pierwszy etap

na trzy zmiany, więc wózki mają na swoim koncie sporo tych

jako producent opon do wózków widłowych i chcemy zbudo-

motogodzin.

wać swoją pozycję na rynku wtórnym. Rynek pierwotny nie jest
dzisiaj naszym priorytetowym celem.

To na bieżąco Państwo analizujecie zachowanie eksploatacyjne

AK: Rynek pierwotny jest ważny z punktu widzenia takiego

opony?
AK: Tak, mamy te możliwość i korzystamy z tego, przy okazji
dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy związanych z serwisem
wózków widłowych. Żaden serwis nie reguluje ustawienia wideł
ze względu na zużycie opon, profil bieżnika ma 60 mm wysokości i jak się zużyje, to w sposób naturalny te punkty podparcia się
obniżają i widelec „szoruje” po posadzce. Na to żaden serwis nie
zwraca uwagi, a uważam, że jest to poważny błąd, po to są śruby
regulujące, by niwelować takie sytuacje na bieżąco.
Wykonali Państwo badania mieszanki pod kątem ścieralności
opon do wózków widłowych, w którym miejscu jest opona
KABAT NEW POWER?
AK: Mogę spokojnie z całą odpowiedzialnością powiedzieć,

8

że jesteśmy w czołówce, a opona KABAT NEW POWER nie
odstaje jakościowo od produktów klasy premium.
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Piotr Myszkowski
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CZYTASZ: KABAT NEW POWER – produkt biznesowej cierpliwości

prestiżowego i marketingowego, na nim

towujemy się do uruchomienia produk-

naszych przedstawicieli handlowych ope-

się zdecydowanie mniej zarabia, przy du-

cji kolejnych rozmiarów, w odpowiedzi

rujących na terenie całego kraju. Taki

żych ilościach działa efekt skali i to ina-

na zapytania i zainteresowanie klientów,

sposób umożliwia bardzo szybką reakcję

czej wygląda. My chcemy dać się poznać

którzy chcą używać naszych opon KABAT

na zgłaszane przez naszych klientów uwa-

najpierw z naszym produktem KABAT

NEW POWER.

gi i sugestie. Celowo nie używam słowa

NEW POWER na rynku wtórnym i potem

„reklamacje”, gdyż ich udział w sprzeda-

myśleć o rozwoju w innych obszarach

Czy i jak zbudowany mają Państwo ser-

ży mierzony jest nie w procentach tyl-

rynku.

wis dla produkowanych opon?

ko w promilach.

PM: Nasz serwis polega na bezpośrednim
O komforcie i efektywności pracy ope-

kontakcie z klientami za pośrednictwem

Dziękuję za rozmowę.

ratora wózka widłowego decyduje wiele
czynników, między innymi jakość opony, czy mają Państwo informacje z rynku o swoich oponach?
PM: Mamy takie opinie płynące z rynku,
od operatorów wózków widłowych, którzy są bardzo zadowoleni, bo ta opona
daje większy komfort jazdy niż opona
dwuwarstwowa, zbudowana z warstwy
bieżnikowej i mieszanki stopowej z dodatkiem kordu, która jest rzeczywiście
twarda. W naszych oponach to warstwa
superelastyczna w środku opony nadaje
jej inne właściwości, wtedy sprężystość
opony jest zachowana i wózek zupełnie
inaczej się przemieszcza.
Czy ta opona to jest Państwa pomysł
i projekt?
AK: Kupiliśmy od włoskiej firmy Italmatic
licencje i linie technologiczną do produkcji
opon elastycznych, zawarliśmy z włoską
firmą porozumienie dotyczące rozwoju
tego produktu na naszym rynku. Pozyskaliśmy produkt, nad którym pracowaliśmy,
dopracowując szczegóły konstrukcyjne i odpowiednią jakość mieszanki.
Czy produkowana jest cała rozmiarówka?
PM: Jeszcze całej rozmiarówki nie produkujemy, za wcześnie na tak szeroki
asortyment na starcie, obecnie dostępne są rozmiary opon 8”, 9”, 10”, 12”, 15”,
łącznie 15 różnych rozmiarów w podstawowych wymiarach. Warto również zaznaczyć, że są one produkowane w dwóch
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wersjach – czarna i niebrudząca. Przygo-
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Fot. Pexels.com

PRACOWNIK TYMCZASOWY CZY

OUTSOURCING?

TOMASZ DUDEK, DYREKTOR OPERACYJNY W OTTO WORK FORCE POLSKA
Rynek pracy w Polsce przechodzi rewolucję, z rynku pracodawcy w coraz szybszym tempie zmienia
się w rynek pracownika. Rąk do pracy brakuje, a potrzeby gospodarki będą jeszcze rosły. Według
szacunków w 2030 roku na rynku pracy będzie dostępnych 3 miliony mniej Polaków niż obecnie.
Pracodawcy już teraz borykają się z brakami kadrowymi wśród specjalistów, jak również pracowników
niższego szczebla. Aktualna sytuacja na rynku pracy sprawia, że przedsiębiorcy szukają pomocy
na zewnątrz organizacji. Coraz większym zainteresowaniem pracodawców cieszy się zatrudnienie
10

tymczasowe i outsourcing pracowniczy. Pojęcia te są jednak często mylone. Warto poznać różnice
pomiędzy tymi dwoma modelami zatrudnienia oraz wynikające z nich korzyści czy obowiązki.
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CZYTASZ: Pracownik tymczasowy czy outsourcing?

Usługa pracy tymczasowej pozwala na dostosowanie zatrudnienia do zmieniających się potrzeb w firmie Klienta. Umożliwia
elastyczne zarządzanie zasobami ludzkimi, gwarantując ciągłość
prowadzenia biznesu i optymalizację struktur kosztowych za-

Co zyskuje klient? Gwarancję

trudnienia. Praca tymczasowa to kontrakt między trzema stronami czyli klientem, agencją i pracownikiem, który pracuje na rzecz
klienta. Agencja, która rekrutuje i deleguje pracowników musi

wykonania usługi przez dobrze

posiadać specjalny certyfikat. Co istotne pracownicy tymczasowi

wyselekcjonowanych współ-

mogą być delegowani do pracy wyłącznie na warunkach opisa-

pracowników i brak kosztów

nych w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
Ustawa szczegółowo określa wszystkie kwestie pracownicze

związanych z absencjami

jak np. urlop, okres wypowiedzenia, szkolenia. Pracownik, od-

urlopowymi i chorobowymi.

delegowany do pracy, przechodzi pod zarządzanie klienta, który
decyduje o jego zadaniach i organizuje mu pracę. To klient nadzoruje obowiązki pracownika i bierze odpowiedzialność za efekty
jego działań. W pracy tymczasowej należy przestrzegać równości
zatrudnienia, czyli pracownik tymczasowy nie może być dyskry-

nych potrzeb firmy, co wpływa na zmniejszenie kosztów pracow-

minowany i traktowany gorzej niż stały pracownik klienta. Trzeba

niczych. Agencja przejmuje za niego obszar rekrutacji i obsługi

zaznaczyć, że zgodnie z ustawą, pracownik tymczasowy może

kadrowo-płacowej.

pracować na rzecz jednego przedsiębiorstwa przez 18 miesięcy.

Inaczej wygląda współpraca w przypadku modelu outsour-

Co zyskuje klient? Przede wszystkim stałe zaplecze pracowni-

cingu. Firma outsourcingowa bierze bowiem pełną odpowie-

ków, możliwość dopasowania wielkości zatrudnienia do aktual-

dzialności za wykonanie usługi i zachowanie w firmie klienta
płynności oraz ciągłości działania, zgodnie z zapisami umowy
zawartej z klientem. Usługodawca odpowiada za zarządzanie
pracą, obsługę kadrowo-płacową pracowników, efekt końcowy realizowanej usługi np. złożenie elementów, spakowanie
produktów i sam decyduje o obsadzie stanowisk. Pracownik
podpisuje umowę cywilnoprawna lub o pracę bezpośrednio z usługodawcą i nie obowiązują go regulacje wewnętrzne w przedsiębiorstwie klienta.
Co zyskuje klient? Gwarancję wykonania usługi przez dobrze
wyselekcjonowanych współpracowników i brak kosztów związanych z absencjami urlopowymi i chorobowymi. Firma zewnętrzna przejmuje odpowiedzialność za powierzony jej proces, a klient
może się skupić na kluczowych obszarach działania w firmie.
Oczywiście, żeby outsourcing przynosił wymierne korzyści
niezbędne jest jasne określenie zadań oraz dobra współpraca
między podmiotami. Klient i usługodawca powinni obserwować
swoje działania, wymieniać się uwagami i dbać o cel realizowanego projektu. Niezwykle ważna jest pełna i bieżąca komunikacja
między podmiotami, która stanowi klucz do udanej współpracy.
Przed wyborem modelu współpracy z agencją należy zatem dokładnie przeanalizować potrzeby i specyfikę działania
przedsiębiorstwa. Każde z opisanych rozwiązań niesie ze sobą
wymierne korzyści dla klienta.
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Tomasz Dudek
Fot. OTTO Work Force Polska

B E Z P I E C Z N Y

M I X

Fot. STILL

TRZY PAKIETY
BEZPIECZEŃSTWA
WOJCIECH PODSIADŁY
Polski oddział firmy STILL postanowił udostępniać na preferencyjnych warunkach rozwiązania
ograniczające ryzyko kolizji. Nowopowstała oferta pakietów bezpieczeństwa dla wózków czołowych
ma zachęcić klientów do zwrócenia uwagi na konkretne zagrożenia oraz kwestię prewencji wypadków.

Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa
w polskich magazynach jest jednym z priorytetów w działalności STILL w naszym
kraju. Prócz flagowego produktu, szkoleń operatorów w ramach Akademii
Bezpieczeństwa STILL, firma proponuje doposażenie czołowych wózków widłowych w usprawnienia, pomagające
zapobiegać wypadkom. Trzy pakiety, skupiające się na konkretnych obszarach
pracy magazynowej są teraz dostępne
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na preferencyjnych warunkach.

STILL dba, by przewożony ładunek
nie spadł na operatora wózka.

Zestaw „Bezpieczna praca” obejmuje
system STILL SafetyLight, lampę ostrzeFot. STILL
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CZYTASZ: Trzy pakiety bezpieczeństwa

gawczą, panoramiczne lusterko oraz
system dopasowania prędkości pojazdu podczas jazdy na zakrętach. Pierwsze z wymienionych rozwiązań wyświetla na podłożu, w odległości 5 metrów
od wózka, niebieski punkt, informując tym
samym o obecności pojazdu. Rozwiązanie zwiększa szanse zauważenia maszyny przez innych użytkowników ruchu,
m.in. w strefach z wymogiem stosowania
środków ochrony słuchu. Panoramiczne
lusterko o szerokim polu widzenia poprawia widoczność wokół pojazdu z jednoczesną redukcją martwego pola. System
dostosowujący prędkość w zależności

Fot. STILL

od kąta skrętu kierownicy zmniejsza ryzyko uszkodzenia towarów na zakrętach.
W skład pakietu „Bezpieczny widok”
wchodzą dwa przednie reflektory typu
LED oraz jeden tylny – umieszczony
na dachu kabiny. Frontalne lampy ułatwiają podejmowanie palet i składowanie
towarów. Trzecia zapewnia optymalne
oświetlenie toru jazdy wózka na biegu
wstecznym. Dodatkowo, system sprawia,
że pojazd jest lepiej widoczny dla innych
uczestników ruchu.
„Bezpieczny ładunek” to natomiast zestaw mający na celu minimalizację ryzyka,
że przewożony towar spadnie na kartkę
wideł, dach kabiny lub operatora. Składa
się z kraty ochronnej ładunku, zapewniającej zwiększoną powierzchnię podparcia
tyłu ładunku, oraz dachowej kraty siatkowej, uniemożliwiającej przedostanie
się do wnętrza wózka nawet elementom o niewielkich gabarytach.
Nowością w ofercie jest system SafetyLight 4PLUS – ulepszona wersja STILL
SafetyLight. Pozwala on wyświetlać
na podłożu nie jeden, a cztery niebieskie
punkty świetlne, poruszające się w kierunku jazdy wózka. Dzięki temu wyraźnie
sygnalizuje pieszym i innym operatorom
zbliżający się pojazd, nie pozostawiając
wątpliwości, w którą stronę się on prze-
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mieszcza.
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Fot. Log4.pl

CZWARTY „TAŃCZĄCY
Z PALETAMI” – FINAŁ
ANDRZEJ SZYMKIEWICZ
Bezpieczeństwo procesów odbywających się w magazynie, staje się ważnym zagadnieniem dla firm
wykorzystujących magazyn w procesach produkcji czy dystrybucji towarów. Coraz więcej firm „planuje”
bezpieczeństwo w swoim rozwoju, tworząc coraz lepsze warunki pracy, zgodne ze standardami kodeksów,
regulaminów i ustaw.
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CZYTASZ: Czwarty „Tańczący z paletami” – finał

Jest coraz więcej szkoleń, konferencji i innych form podnoszenia
świadomości bezpiecznej pracy, ale są również inne przedsięwzięcia, dzięki którym rośnie świadomość i kultura bezpieczeństwa w magazynie. Akademia Bezpieczeństwa organizowana

Zajęcia Akademii

przez firmę STILL Polska, to bez wątpienia impreza która wnosi
istotny wkład w podnoszenie świadomości bezpiecznej pracy

Bezpieczeństwa STILL,

operatorów wózków widłowych.
Akademia Bezpieczeństwa STILL to m.in. cykl ponadobo-

stały się bazą do równie

wiązkowych szkoleń dla operatorów urządzeń transportu

interesującego projekty jakim

wewnętrznego. Program przygotowany w celu zwiększenia
świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy z wózkiem wi-

jest „Tańczący z paletami”

dłowym. W ramach akcji STILL Polska podejmuje szereg działań,

– promujący bezpieczeństwo

obejmujących m.in. dystrybucję materiałów szkoleniowych czy
warsztaty dla przedstawicieli przedsiębiorstw. W ich trakcie

event organizowany przez

poruszane są zagadnienia związane z: prawidłową eksploatacją

firmę Raben dla jej operatorów

pojazdów techniki magazynowej, niebezpiecznymi sytuacja-

pracujących w oddziałach

mi w logistyce, analizą przyczyn wypadków w zakładach oraz

całego kraju.

konkretnymi produktami STILL, pozwalającymi minimalizować
prawdopodobieństwo zagrożeń.
Zajęcia Akademii Bezpieczeństwa STILL, stały się bazą
do równie interesującego projekty jakim jest „Tańczący z paletami” – promujący bezpieczeństwo event organizowany przez

tak ciekawe i pożyteczne akcje – mówi Paweł Włuka, kierownik

firmę Raben dla jej operatorów pracujących w oddziałach całego

działu marketingu w STILL Polska.

kraju. Konkurs składa się z dwóch części. W pierwszej, teore-

Kolejny czwarty wielki finał „Tańczący z paletami” odbył się

tycznej, omawiane są dobre praktyki i pożądane zachowania.

połowie grudnia, zakwalifikowało się 16 operatorów rywa-

W tej drugiej, praktycznej, uczestnicy pokonują na wózkach

lizując w dwóch kategoriach o tytuł najlepszego „tancerza”.

trasę z przeszkodami, wymagającą dużej precyzji manewro-

Konkurs przeznaczony jest dla operatorów wózków widło-

wania. – Kwestia zapobiegania kolizjom w magazynie jest dla

wych, a jego celem jest promowanie bezpiecznych zachowań

nas bardzo istotna. W ramach ABS promujemy zachowania po-

w magazynie.

zwalające ich unikać i uświadamiamy przedsiębiorców,
że mniejsza ilość wypadków
pozytywnie wpływa na komfort pracy operatorów i koszty
użytkowania sprzętu. Bardzo
nas cieszy, że wspólnie z naszymi partnerami tworzymy

Na tranzytowym torze przeszkód
prowadząc czołowy wózek widłowy,
najlepszy był Marek Grypczyński z Gądek,
na drugim miejscu Tomasz Dębski,
a na trzecim Krystian Kubasik.
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W układance na wysokim poziomie, na wózku typu Reach
Truck championem okazał się Krystian Pietras z Sosnowca,
na drugim miejscu podium stanął Marcin Połukard,
a na trzecim Grzegorz Redo.

Fot. Log4.pl

ZOBACZ GALERIĘ

Wydarzenie skierowane jest do operatorów wózków wi-

Zawodnicy mieli do wykonania kilka zadań, w tym tak niestan-

dłowych i ma za zadanie podnoszenie świadomości związa-

dardowe jak np. rzut piłką do kosza, przebijanie balonów czy zbi-

nej z bezpieczeństwem pracy w magazynie. W Grupie Raben

janie kręgli, wszystko oczywiście za pomocą wózka widłowego.

świadomość ta z roku na rok jest coraz większa. Ponadto projekt

Finał konkursu odbył się w centrum logistycznym w Roba-

docenia kompetencje i podnosi prestiż samego stanowiska

kowie pod Poznaniem w jednym z magazynów Raben Logistics

operatora. – Dzięki takim działaniom jak „Tańczący z paletami”,

Polska. Zawodnikom podczas zmagań kibicowali pracownicy

w dość nietypowy i zabawny sposób przypominamy i utrwala-

firmy, a także przedstawiciele klientów oraz mediów. Ceremonia

my naszym pracownikom pewne postawy, które przyczyniają

wręczenia nagród była bardzo uroczysta, nagrody zwycięzcom

się do odpowiedniego zachowania, zgodnego z zasadami BHP

wręczyli Janusz Anioł, dyrektor generalny Raben Logistics Polska

na ich stanowisku pracy. Akcja ma za zadanie wspieranie precy-

oraz Paweł Włuka, dyrektor marketingu Still Polska, firmy która

zji i uważności oraz eliminację ryzykownych praktyk, takich jak

jest współorganizatorem konkursu.

nadmierna prędkość. – mówi Paweł Szlązak, koordynator ds.
BHP, Raben Logistics Polska
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Dla operatorów logistycznych bezpieczeństwo pracy w magazynie ma kluczowe znaczenie, wszak dla nich magazyn to jest

Z roku na rok zainteresowanie konkursem rośnie, ponieważ

miejsce najważniejszych działań. Dostawcy sprzętu i wyposa-

jest on już swego rodzaju firmową tradycją. Do tegorocznej

żenia dokładają starań, by sprzęt był najwyższej jakości precy-

rywalizacji zgłosiło się ponad 60 operatorów. W finale, o tytuł

zyjny i niezawodny. Dwaj czołowi na swych rynkach gracze po-

najlepszego walczyło 16 pracowników, w dwóch kategoriach:

łączyli siły i stworzyli niekonwencjonalny ale skuteczny projekt

tranzytowy tor przeszkód oraz układanka na wysokim poziomie.

wnoszący do kultury bezpieczeństwa to co najlepsze.
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CZYTASZ: Czwarty „Tańczący z paletami” – finał
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Fot. Kancelaria Sejmu / Rafał Zambrzycki (commons.wikimedia.org)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
PODMIOTÓW
ZBIOROWYCH
EMILIA ŚWIĘTOCHOWSKA
Z Doktorem Marcinem Warchołem, wiceministrem sprawiedliwości, o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych, związanych z wypadkami przy pracy rozmawiała Emilia Świętochowska.
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CZYTASZ: Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Emilia Świętochowska: Wina spółki nie będzie już zależeć

ne, a też np. naruszanie znaków towarowych czy molestowanie

od skazania sprawcy

seksualne.

Marcin Warchoł: Katalog przestępstw, za które podmiot zbio-

Jest natomiast bardzo dziurawy, co stanowi jeden z głównych

rowy obecnie ponosi odpowiedzialność, jest bardzo dziurawy.

powodów, dla których ustawa pozostaje właściwie martwa.

To jeden z głównych powodów, dla których ustawa pozostaje

Poza tym wiele przestępstw widniejących na tej liście w prak-

właściwie martwa.

tyce występuje w zbiegu z innymi. Na przykład o ile osobie
fizycznej można postawić zarzut oszustwa ubezpieczenio-

Obowiązująca od 14 lat ustawa o odpowiedzialności podmio-

wego w zbiegu ze spowodowaniem średniego uszczerbku

tów zbiorowych miała przede wszystkim umożliwić wymie-

na zdrowiu, o tyle w przypadku podmiotu zbiorowego jest

rzanie kar finansowych spółkom, których pracownicy – np.

to wykluczone. Przestępstwa średniego uszczerbku na zdrowiu

wskutek złego nadzoru w firmie – dopuścili się przestępstwa.

nie ma bowiem w ustawowym katalogu. W przygotowywanej

W praktyce na podstawie tych przepisów sądy wydają co roku

właśnie nowej ustawie w ogóle zrezygnujemy z katalogu prze-

najwyżej po kilka orzeczeń. A winnym przedsiębiorstwom naj-

stępstw, za które można by pociągnąć do odpowiedzialności

częściej zasądza się po 1 tys. zł, mimo że ustawa przewiduje

spółkę.

kary nawet do 5 mln zł. Jak to naprawić?
Ustawa z 2002 r. to bubel legislacyjny. Uchwalono ją chyba

Do tej pory jako główną przyczynę, dla której omawiane prze-

tylko po to, aby móc powiedzieć, że nasze prawo dostoso-

pisy nie działają, w pierwszej kolejności wskazywano uzależnie-

wano do regulacji europejskich, bo był to wymóg przed przy-

nie pociągnięcia spółki do odpowiedzialności od uprzedniego

stąpieniem Polski do UE. A przecież w wielu krajach Unii, nie

skazania osoby fizycznej bądź warunkowego umorzenia wobec

mówiąc już o USA, funkcjonują mechanizmy prawne, które

niej postępowania karnego. Czyli najpierw trzeba wykazać

pozwalają skutecznie postawić zarzuty przedsiębiorstwu np.

winę sprawcy, a dopiero później przedsiębiorstwa.

zanieczyszczającemu środowisko na szeroką skalę czy rażąco

A jest to prawie niewykonalne, w efekcie czego dochodzi do fak-

łamiącemu przepisy bhp. Brytyjskie organy ścigania rozważają

tycznej abolicji podmiotu zbiorowego. Prowadzenie śledztwa

obecnie postawienie zarzutu nieumyślnego spowodowania

przeciwko osobie fizycznej jest teraz całkowicie oderwane

śmierci organizacji zarządzającej londyńskim wieżowcem, który

od postępowania wobec spółki. W tym pierwszym nie zbiera

spłonął kilka miesięcy temu, za naruszenie różnych regulacji

się dowodów na nieprawidłowości w nadzorze czy organizacji

dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców. W Polsce byłoby

firmy, bo teoretycznie ma to być element kolejnego postępo-

to dziś niemożliwe. Przypomnę tylko historię tragicznego wy-

wania. W międzyczasie podmiot zbiorowy ma szansę wyczyścić

padku w Thoni Alutec w Stalowej Woli, zakładzie produkującym

całą dokumentację. A nawet jeśli się nie uda, może przenieść

odlewy. W 2014 r. w wyniku eksplozji doszło tam do pożaru,

majątek na inną osobę prawną, rozwiązać się, przekształcić itd.

w którym śmiertelne obrażenia odniosło dwóch pracowników.

Są zresztą orzeczenia, w których sąd stwierdzał, że jeśli w firmie

Pięciu menedżerów firmy usłyszało później zarzuty z art.

doszło do przekształcenia czy podziału, to nie ma podstaw, aby

220 k.k. za narażenie życia pracownika oraz z art. 155 k.k.

pociągnąć ją do odpowiedzialności w trybie ustawy z 2002 r.

– nieumyślne spowodowanie śmierci. Prokuratura wykazała,

Po kilku latach, kiedy zakończy się sprawa karna osoby fizycznej,

że w zakładzie drastycznie naruszano m.in. normy bhp, prze-

może się więc okazać, że podmiot stał się zupełnie innym przed-

pisy przeciwpożarowe i budowlane. Sama firma nie musi się

siębiorstwem, nie ma wystarczających dowodów, aby wszcząć

obawiać konsekwencji prawnych, gdyż w katalogu przestępstw,

postępowanie, lub prokurator nie jest już tym zwyczajnie zainte-

za które podmiot zbiorowy ponosi odpowiedzialność, nie ma ani

resowany. Nawet jeśli sprawa trafi w końcu do sądu, to kwestia

narażenia życia pracownika, ani nieumyślnego spowodowania

odpowiedzialności bywa rozmyta. Zwłaszcza że świadkowie

śmierci. Obecny katalog nie zapewnia również wystarczają-

często nie pamiętają już wszystkiego dokładnie.

cego wachlarza środków mogących oddziaływać na podmiot
zbiorowy. Powinien więc on zostać rozbudowany o dodanie

Postępowania wobec osoby i spółki mają się docelowo toczyć

m.in.: stałego albo czasowego zamknięcia oddziału podmiotu

równolegle?

zbiorowego, obowiązku uiszczenia nawiązki czy obowiązku

Tak byłoby najlepiej, choć prawnie nie będzie to przesądzone.

naprawienia szkody.

Co najważniejsze, skazanie sprawcy przestępstwa nie będzie

– Na pierwszy rzut oka ten katalog wydaje się dość obszerny

już warunkiem wszczęcia postępowania wobec spółki. Niewy-

– obejmuje szeroko pojęte przestępstwa gospodarcze i korupcyj-

kluczona będzie więc sytuacja – tak się to dzieje we Francji –
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FIRMY ZAPŁACĄ ZA ŚMIERĆ PRACOWNIKA
Jeśli w miejscu pracy dojdzie do wypad-

Marcin Warchoł. I podkreśla, że w Pol-

toczyłyby się równolegle w ramach jed-

ku, w którym zginie człowiek, za trage-

sce jest to dziś niemożliwe ze względu

nego procesu i kończyły jednym wyro-

dię odpowiedzą nie tylko winni mene-

na ograniczenia obowiązującej od 14 lat

kiem. W obecnym kształcie ustawa jest

dżerowie, lecz także spółka – proponuje

ustawy. Na jej podstawie co roku zapa-

praktycznie martwa – przyznaje mec.

resort sprawiedliwości

da zaledwie po kilka orzeczeń, a kary

Zbigniew Krüger. Obecnie, zanim ktoś

najczęściej wymierzane winnym spół-

pójdzie siedzieć, firma ma czas, aby

kom to kwoty rzędu 1 tys. zł.

wyczyścić dokumentację, wyprowadzić

Prokuratura będzie mogła zarzucić
firmie zaniedbania, które doprowadzi-

20

ły do śmierci. I jeśli śledczy wykażą,

Dziś katalog przestępstw, za które

że w oskarżonym przedsiębiorstwie np.

podmiot zbiorowy ponosi odpowie-

nie było właściwego nadzoru, to stanie

dzialność, jest szeroki, ale według resor-

Ministerstwo chce też zwolnić pro-

ono przed perspektywą kilkumilionowej

tu – dziurawy. Na przykład nie ma w nim

kuraturę z obowiązku wykazywania,

kary. Drogę do takich procesów otwo-

narażenia pracownika na śmierć. Trudno

że w spółce były nieprawidłowości.

rzą nowe przepisy o odpowiedzialności

też wykorzystać ustawę do walki z za-

Ma być odwrotnie: to oskarżona spółka

spółek i innych podmiotów zbiorowych,

kładami nielegalnie składującymi odpa-

będzie musiała udowodnić, że stwo-

które przygotowuje właśnie Minister-

dy czy firmami dopuszczającymi do ob-

rzyła procedury przeciwko narusze-

stwo Sprawiedliwości.

rotu wadliwe partie leków. Dlatego cały

niom i ich przestrzegała.

– W wielu krajach Unii, nie mówiąc

katalog ma zniknąć. Co fundamentalne,

już o USA, funkcjonują mechanizmy

skazanie pracownika spółki nie będzie

prawne, które pozwalają skutecznie

już warunkiem pociągnięcia jej do od-

postawić zarzuty przedsiębiorstwu

powiedzialności.

majątek lub stać się zupełnie nowym
podmiotem.

Emilia Świętochowska

np. zanieczyszczającemu środowisko

– To kluczowa zmiana, która będzie

na szeroką skalę czy rażąco łamiącemu

miała sens, jeśli sprawy przeciwko pod-

Dziennik Gazeta Prawna, 16 listopada

przepisy bhp – mówi DGP wiceminister

miotowi zbiorowemu i osobie fizycznej

2017 (nr 222)

B E Z P I E C Z N Y

M I X

bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

że organ ścigania od razu występuje z zarzutem wobec podmiotu

przeciwdziałać podobnym zdarzeniom. Dlatego ciężar dowodu

zbiorowego, a dopiero potem pociąga do odpowiedzialności

zostanie odwrócony.

karnej osobę fizyczną. Taka sekwencja daje prokuraturze możliwość prowadzenia swoistych negocjacji i np. zaoferowania

Chodzi więc o to, by skłonić przedsiębiorstwa do lepszej pre-

firmie złagodzenia odpowiedzialności, jeśli wskazałaby winnego.

wencji?

Jedna z pierwszych rzeczy, o jaką pytają w Polsce na szkoleniach

Tak. Zgodnie z proponowanym przez nas rozwiązaniem, jeśli

na temat ryzyka zagraniczni menedżerowie z dużych korporacji,

wszystkie organy i uprawnione osoby w spółce zachowały na-

to czy w naszym systemie współpraca z organami ścigania jest

leżytą staranność w zakresie jej organizacji czy nadzoru, to taki

jakoś uregulowana i czy można dzięki temu osiągnąć pozytywny

podmiot nie podlega odpowiedzialności. Kluczowe jest zatem

efekt procesowy. Dostają odpowiedź, że nie. Nasza ustawa nato-

wdrożenie procedur compliance, czyli prowadzenie firmy nie

miast stworzy taką opcję. Chodzi o próbę złamania solidarności

tylko zgodnie z prawem, lecz także z normami etycznymi, zasa-

między członkami zarządu a sprawcą przestępstwa. Efektem

dami zarządzania ryzykiem i innymi standardami wewnętrznymi.

tego mogłoby być zmiarkowanie kary dla spółki albo osoby

Wiąże się to z działaniami prewencyjnymi, które pozwolą spółce

fizycznej w przypadku, gdyby udzieliła ona ważnych informacji

uniknąć w przyszłości odpowiedzialności za niepożądane zacho-

dotyczących czynu zabronionego. Kolejna kluczowa zmiana

wania pracowników. Mogą one obejmować np. ustanowienie

dotyczy ciężaru dowodu. Obecnie to prokuratura lub sąd muszą

procedur dochodzeń wewnętrznych, zmierzających do wy-

wykazywać, że w spółce były nieprawidłowości w nadzorze, or-

krycia nieprawidłowości na wczesnym etapie i zapobiegania

ganizacji lub wyborze pracowników. To skandal. Przecież każda

poważniejszym naruszeniom. Dotychczas brakowało w naszym

firma ponosi ryzyko z samego faktu prowadzenia działalności go-

systemie odpowiednich ram prawnych dla tworzenia takich me-

spodarczej. Jeśli na skutek wypadku w jej siedzibie ktoś poniósł

chanizmów. Wprowadzi je dopiero ta nowa ustawa. O tym, jak

śmierć, to powinna wykazać, jakie procedury wprowadziła, żeby

jest ważne wdrożenie, przestrzeganie reguł compliance i opie-

akumulatory przemysłowe
o wysokiej wydajności
+18%

+10%

+8%

• Szybkie ładowanie

• Zwiększenie wydajności przeładunkowej w niskich
temperaturach o ponad 50%

• Maksymalna wydajność w zastosowaniach
przemysłowych
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• Rezerwy mocy dla zastosowań o dużym
zapotrzebowaniu prądowym

www.exide.com
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ranie na nich odpowiedzialności firmy, niech świadczy tragiczny
wypadek w fabryce Indesit z 2 września 2005 r., gdzie na skutek
niezastosowania zasad bezpieczeństwa przy obsłudze maszyny
zmiażdżyła ona głowę pracownikowi. Miesiąc wcześniej doszło
tam do wypadku innego pracownika, ale przełożeni akceptowali
taki bezprawny stan rzeczy. Co z tego, że zapadły wyroki skazujące za narażenie pracownika na bezpośrednie niebezpieczeń-

Jedna z ważnych zmian, jakie
znajdą się w ustawie, zakłada,

stwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez

że podmiot zbiorowy podlega

osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy przez

odpowiedzialności, nawet jeśli

niedopełnienie obowiązków, skoro firma nie poniosła żadnej odpowiedzialności za tak rażące naruszanie zasad bezpieczeństwa,
gdyż ustawy do takich sytuacji się nie stosuje.

nie ustalono winnej osoby lub
organu. Analogicznie pociągnię-

Z perspektywy wielu polskich firm będzie to pewnie rewolu-

cie spółki do odpowiedzialności

cyjna propozycja...

będzie możliwe w sytuacji, gdy

W dzisiejszym obrocie gospodarczym, zdominowanym przez
wielkie przedsiębiorstwa o złożonych strukturach korpora-

np. z powodu przedawnienia

cyjnych, proces decyzyjny jest nakierowany na zysk. Wszyscy

wykluczone jest ukaranie spraw-

na świecie dochodzą więc do wniosku, że konieczne jest stwo-

cy, , a także gdy czyn zabronio-

rzenie bodźca ekonomicznego skłaniającego podmioty zbiorowe
do samoreformowania się. Inaczej nastąpi powrót do dzikiego

ny stanowi działanie lub zanie-

kapitalizmu rodem z XIX w. Ani indywidualna odpowiedzialność

chanie wielu osób lub organów.

karna, ani odpowiedzialność cywilna nie są już wystarczające.
Jeśli w fabryce leków wyłącza się zabezpieczenia, aby obniżyć
koszty związane z filtrowaniem substancji, to skazanie osoby fizycznej nie spowoduje, że w firmie zmieni się praktyka.
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Zwłaszcza że pracownicy, którzy najczęściej są sprawcami

A co w przypadku, gdy nie da się wskazać sprawcy czynu zabro-

przestępstwa, to zwykle osoby na dole hierarchii korporacyjnej

nionego albo wina jest rozproszona między kilka osób?

działające pod wpływem presji wynikającej z samego sposobu

Jedna z ważnych zmian, jakie znajdą się w ustawie, zakłada,

organizacji przedsiębiorstwa. Dopiero odpowiednie procedury

że podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności, nawet jeśli

wewnętrzne pomogłyby egzekwować zachowania pożąda-

nie ustalono winnej osoby lub organu. Analogicznie pociągnię-

ne i wychwytywać te podejrzane. A bez groźby kary finansowej

cie spółki do odpowiedzialności będzie możliwe w sytuacji,

spółka kierująca się co do zasady chęcią zysku nie będzie podej-

gdy np. z powodu przedawnienia wykluczone jest ukaranie

mować działań, które generują same koszty. Jak dziś traktowane

sprawcy, a także gdy czyn zabroniony stanowi działanie lub

jest nieprzestrzeganie zasad compliance w naszym systemie?

zaniechanie wielu osób lub organów. Obecnie odpowiedzial-

Otóż w ostatnich latach pojawiały się orzeczenia wskazujące,

ność podmiotu zbiorowego ma charakter niesamoistny, czyli

że brak takich procedur jest okolicznością zwalniającą podmiot

podmiot odpowiada za zachowania osoby fizycznej. Z przyczyn,

zbiorowy z odpowiedzialności! Jedno z nich dotyczyło spółki,

o których wspomniałem, jest to dalece nieefektywne. Powinien

która posiadała jednoosobowy zarząd i nie miała żadnych or-

on ponosić odpowiedzialność za wyczerpanie znamion czynu

ganów nadzoru – ani rady nadzorczej, ani komisji rewizyjnej.

zabronionego w ramach jego działalności, w tym także za czyn,

Jak uznał sąd rejonowy, nie ma pewności, że przy zachowaniu

którego nie można przypisać żadnej konkretnej osobie, a jedynie

należytej staranności przez przedstawiciela lub organ podmiotu

podmiotowi jako takiemu. Ten ostatni przypadek często odnosi

zbiorowego nie doszłoby do popełnienia przez prezesa zarządu

się np. do zanieczyszczenia środowiska. Z drugiej strony, jak

czynu zabronionego, bo jedynym przedstawicielem spółki, po-

już podkreślałem, nasze rozwiązania dają możliwość wykazania

dejmującym w niej wszystkie decyzje, był właśnie ów prezes.

– przez udokumentowanie właściwych procedur – że nie było

Czyli skoro nie ma nadzoru, to nie ma też winy.

żadnych zaniedbań.
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SYSTEM BACKEYE®360
OSPRZĘT ROMA DUDZIŃSKA
SP. Z O.O.
ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań
Tel. 601 77 07 25
E-mail: osprzet@osprzet.com

Lusterka i kamery umożliwiają

nawet przy prędkościach rzędu

bezpieczeństwa i wydajności pra-

ekranie. Wyświetlanie całego oto-

zmniejszenie martwej strefy, ale

zaledwie 5 km/h, pojazd może

cy – firma Brigade Electronics

czenia pojazdu na jednym ekranie,

mimo tego kierujący nadal nie

przejechać aż 10 m. Zwiększa-

stworzyła system pozwalający

eliminuje konieczność zapoznawa-

widzi wszystkiego w otoczeniu

nie ilości lusterek lub kamer tylko

całkowicie wyeliminować mar-

nia się z widokami ze wszystkich

pojazdu. W konkretnej chwili

do pewnego momentu podnosi

twe strefy, nie generując przy

lusterek, umożliwiając kierujące-

może obserwować tylko drogę

widoczność.

tym żadnych negatywnych skut-

mu skupienie się na manewro-

przed sobą lub patrzeć w jeden

Dodatkowe lusterka stwarzają

ków, takich jak rozpraszanie czy

waniu. Charakterystyka systemu

monitor albo lusterko. Niezależne

kolejne martwe strefy, zasłaniając

przeciążenie informacyjne kie-

umożliwia rozbudowanie go o do-

badania dowodzą, że w czasie,

swoim obrysem część pola widze-

rującego.

datkowe kamery ułatwiające pra-

jaki zajmuje sprawdzenie czterech

nia kierującego. W celu zmniej-

Backeye®360 jest systemem

cę, np. kamera na maszcie lub wi-

lusterek, ocena, a potem odpo-

szenia wypadkowości podczas

wizyjnym zapewniającym stały

dłach dająca podgląd na pobierany

wiednia reakcja na zagrożenie,

manewrowania – co za tym idzie

widok z lotu ptaka na jednym

ładunek.

DANE TECHNICZNE:

strukturą np. znakami drogowymi,

małej, a odległość oglądanego ob-

Brigade Electronics jest świa-

Backeye®360 całkowicie elimi-

barierkami, regałami itp., znacząco

szaru można ustawić w zależności

towym liderem w dziedzinie po-

nuje martwe strefy, zapewniając

podnosi bezpieczeństwo pojaz-

do zastosowania. Zalety systemu

prawy bezpieczeństwa pojazdów.

kompleksowy widok otoczenia

du i jego otoczenia.

są szczególnie widoczne gdy po-

Zdobywane od ponad 40 lat

pojazdu w czasie rzeczywistym.

System Backeye®360 będzie

jazd porusza się w ciasnych miej-

doświadczenie, jest gwarantem

Zmniejszając ryzyko kolizji z ludź-

pracować dosłownie w każdym

scach gdzie manewrowanie jest

jakości oraz niezawodność ofero-

mi, innymi pojazdami oraz infra-

pojeździe lub maszynie, dużej czy

utrudnione.

wanych rozwiązań.

23

K A T A L O G

B E Z P I E C Z E Ń S T W A

Fot. Still

SYSTEM
ZARZĄDZANIA FLOTĄ
A BEZPIECZEŃSTWO
W MAGAZYNIE
WOJCIECH PODSIADŁY
Choć systemy klasy Fleet Manager służą przede wszystkim optymalizacji pracy wózków widłowych,
24

uzyskiwanie dzięki nim informacje mogą przyczyniać się także do poprawy bezpieczeństwa
funkcjonowania magazynu.

T E C H N O L O G I E

bezpieczny magazyn technologie

CZYTASZ: System zarządzania flotą a bezpieczeństwo w magazynie

Podstawowym zadaniem oprogramo-

maszyna. Dzięki wykorzystaniu chipów

W efekcie, możliwe jest wprowadzenie

wania do zarządzania flotą transportu

dostępowych, możliwa jest jednoznaczna

działań przeciwdziałających nadmiernej

wewnętrznego jest ograniczenie czaso-

identyfikacja prowadzącego pojazd ope-

eksploatacji parku maszynowego i podej-

chłonności administrowania dokumen-

ratora, co ma pozytywny wpływ na mo-

mowanie popartych wiedzą merytoryczną

tacją dotyczącą jej eksploatacją dzięki

tywację do pracy i bezpieczeństwo jazdy.

decyzji zakupowych. W razie występowa-

cyfrowej, automatycznej ewidencji cza-

Odnotowywane są również wszelkie ko-

nia cyklicznych, sezonowych wahań moż-

su i przebiegu ich pracy. Efektem ubocz-

lizje. Wszystkie dane są automatycznie

na również zawczasu rozważyć wynajem

nym gromadzenia informacji o działaniu

zapisywane i przesyłane na serwer. Admi-

dodatkowych urządzeń.

wózków oraz kontroli dostępu do maszyn

nistrator ma dostęp do raportów z każde-

W większym stopniu z bezpieczeń-

może być jednak także zwiększenia bez-

go miejsca, w którym możliwe jest połą-

stwem związana jest analiza zebra-

pieczeństwa.

czenie z Internetem.

nych w systemie danych pod kątem oceny
pracy operatorów. – Dzięki gromadzonym

CHARAKTER ZBIERANYCH DANYCH

ARCHIWIZACJA

przez oprogramowanie zarządcze infor-

W połączeniu z montowanymi w wózkach

DANYCH A MOTYWOWANIE

macjom, wiemy: jaka część czasu pracy

czujnikami, systemy zarządzania flotą

DO BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ

jest efektywnie wykorzystywana i ja-

transportu wewnętrznego, zbiera i zapi-

Na poziomie wydajności, analiza danych

kie dystanse pokonuje codziennie każ-

suje szczegółowe informacje na temat po-

dotyczących czasu pracy wózków daje

dy z nich. Co więcej, odnotowujemy z ja-

jazdu i jego operatora. Wiemy dokładnie:

klarowny obraz obciążenia poszczegól-

kimi prędkościami jeżdżą nasi ludzie oraz

o której rozpoczęto pracę, kto sterował

nych maszyn. Pozwala wyciągać traf-

którzy z nich są sprawcami kolizji – mówi

wózkiem w danym momencie, ile cza-

ne wnioski na temat zapotrzebowania

Paweł Włuka, jeden z prowadzących za-

su operator spędził w fotelu (a ile poza

przedsiębiorstwa na wózki danego typu

jęcia w ramach Akademii Bezpieczeństwa

nim) oraz z jaką prędkością poruszała się

oraz okresowe fluktuacje w tym zakresie.

STILL. Wiedza ta pozwala na wdrożenie
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systemu motywacyjnego opartego o wymierne wskaźniki (najbezpieczniejsza jazda, najlepsze wykorzystanie czasu pracy)
oraz identyfikację kadr wymagających
dodatkowego przeszkolenia. Istotnym w tym kontekście czynnikiem jest
również wzrost świadomości operato-

Analiza danych dotyczących czasu pracy
wózków daje klarowny obraz obciążenia

rów co do oczekiwań pracodawcy. Fakt,

poszczególnych maszyn i pozwala wyciągać

że efekty są porównywane, a wyniki mają

trafne wnioski na temat zapotrzebowania

przełożenie na ocenę zatrudnionych osób
działa motywująco i pomaga wytworzyć

przedsiębiorstwa na wózki danego typu

postawę zwiększonej odpowiedzialności

oraz okresowe fluktuacje w tym zakresie.

za sprzęt i swoje działania – uzupełnia
przedstawiciel STILL Polska.
Dzięki systemowi możemy również monitorować efekty wprowadzanych zmian.
Przykładowo, jeśli zarządzamy flotą w kil-

łożyć się na usprawnienie wielu aspektów

– to znaczy w sytuacji, gdy pracownicy

ku obiektach różniących się układem ma-

procesów intralogistycznych. Wykorzy-

liniowi znają procedury i ich przestrzegają,

gazynu czy procedurami bezpieczeństwa,

stanie danych uzyskanych dzięki takiemu

nie powodują kolizji i nie generują braków,

możemy porównywać, które rozwiązania

rozwiązaniu pozwala obniżyć liczbę kolizji

a menadżerowie mają dogłębną wiedzę

mają najlepsze przełożenie na spadek licz-

oraz koszty serwisowe parku maszynowe-

na temat funkcjonowania przedsiębior-

by niepożądanych zdarzeń wyrażonych

go. Pomaga ono także wykształcić wśród

stwa, oprogramowanie zarządzania flotą

liczbą kolizji bądź nakładami na usługi

operatorów pożądane postawy.

pełnić będzie przede wszystkim rolę do-

serwisowe. Implementacja na szeroką

Wysokość oraz zakres oszczędności,

datkowego źródła danych. Uda się dzię-

skalę najlepszych praktyk pomoże zapew-

jakie przyniesie implementacja tego typu

ki niemu zaoszczędzić czas i usprawnić

nić bezawaryjne funkcjonowanie wózków

oprogramowania zależy od kilku czynni-

określone procesy decyzyjne – mówi Pa-

widłowych w całej zarządzanej flocie.

ków. Kluczową zmienną są tu umiejęt-

weł Włuka – Ze zgoła inną skalą oszczęd-

ności i tryb pracy operatorów oraz osób

ności mamy do czynienia, gdy system zo-

WYMIERNE KORZYŚCI

zarządzających firmą, w której rozwiąza-

stanie wdrożony w organizacji borykającej

Przemyślane wdrożenie oprogramowania

nie jest wdrażane. – Gdy mamy do czy-

się z takimi problemami, jak ukrywanie

klasy Fleet Manager może znacząco prze-

nienia z wysoce wykwalifikowaną kadrą

przez operatorów usterek, niedokładna
ewidencja roboczogodzin czy niewłaściwe zarządzanie procesami. W takim
wypadku szacuje się, że ograniczenie
liczby wypadków, kosztów napraw i redukcja częstotliwości przestojów mogą
przełożyć się na sięgające nawet 70%
oszczędności w tych obszarach – szacuje
jeden z prowadzących zajęcia w ramach
Akademii Bezpieczeństwa STILL Polska.

Przemyślane wdrożenie oprogramowania
klasy Fleet Manager może znacząco przełożyć się na usprawnienie wielu aspektów
procesów intralogistycznych.
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bezpieczny magazyn technologie

CZYTASZ: Procesy w magazynie pod kontrolą

PROCESY
W MAGAZYNIE
POD KONTROLĄ

KRZYSZTOF MAJEWSKI, JUNGHEINRICH POLSKA
Cyfrowe systemy bezpieczeństwa w magazynie – systemy
do zarządzania flotą.

Fot. Jungheinrich

Od dłuższego czasu obserwujemy wzrost

zdarzeń. Świadomość operatora, że jest

włączy urządzenia. System nie pozwoli

świadomości naszych klientów w za-

monitorowany przyczynia się do unikania

również uruchomić wózka bez poświad-

kresie bezpieczeństwa. To właśnie ten

przez niego niebezpiecznej jazdy, a dłu-

czania przez operatora podpisem elektro-

aspekt, obok finansowego, odgrywa coraz

goterminowo również do wypracowa-

nicznym właściwego stanu pojazdu.

większą rolę przy podejmowaniu decyzji

nia dobrych nawyków. Z drugiej strony,

Oczywiście wzrost bezpieczeństwa

inwestycyjnych. Rozwiązania Junghe-

otrzymanie szybkiej informacji o zdarze-

to nie jedyna korzyść dla klienta ze sto-

inrich chronią zarówno ludzi, jak i urzą-

niu pozwala zminimalizować ryzyko pracy

sowania tego systemu. Daje on również

dzenia. Oczywiście nie zapominamy przy

niesprawnym urządzeniem.

możliwość analizy pracy wózków, co z kolei

tym o czynniku ekonomiczny. Dba-

Kolejną zaletą ISM Online jest moż-

pozwala lepiej zaplanować procesy w ma-

my o to, aby nasze produkty przyczyniały

liwość określenia osób upoważnionych

gazynie oraz podjąć trafne decyzje odno-

się do wzrostu wydajności pracy w ma-

do kierowania wózkiem. Uruchomienie

śnie ewentualnej rozbudowy floty.

gazynach oraz pomagały optymalizować

pojazdu odbywa się za pomocą karty.

System jest dostępny z poziomu prze-

procesy.

Mamy więc pewność, że osoba bez od-

glądarki internetowej, co umożliwia łatwy,

powiednich uprawnień lub postronna nie

stały dostęp do danych.

Jednym z takich rozwiązań jest ISM
Online. Umożliwia on bezpieczne zarządzanie flotą wózków, niezależnie od jej
wielkości. System pozwala kontrolować
pracę operatorów i tym samym podnieść
standardy bezpieczeństwa w magazynie, wykluczając niepożądane zachowania. Minimalizujemy w ten sposób ryzyko nieplanowanej absencji personelu,
uszkodzeń pojazdów oraz elementów
infrastruktury. ISM Online pełni funkcję
prewencyjną. System rejestruje wstrząsy
wózka z uwzględnieniem ich siły, daty
zdarzenia, osoby kierującej w danym czasie pojazdem. Istnieje możliwość ustawienia parametru wstrząsu tak, aby wy-
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eliminować raportowanie nieistotnych
Fot. Jungheinrich
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Fot. Jungheinrich

PRZYSZŁOŚĆ
INTRALOGISTYCZNEJ
BRANŻY
JUNGHEINRICH
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Technologia litowo-jonowa rewolucjonizuje dziś rynek akumulatorów wózków widłowych. Branża intralogistyczna długo musiała czekać na nowe rozwiązanie w zakresie zasilania elektrycznych wózków widłowych.

T E C H N O L O G I E

bezpieczny magazyn technologie

CZYTASZ: Przyszłość intralogistycznej branży

DOSKONALE ZNANE AKUMULATORY

my akumulatory, które dopiero po przej-

KWASOWE

ściu bardzo restrykcyjnych testów trafiają

Wynalezione w 1859 roku i używane

na rynek. Pod względem bezpieczeństwa

od tego czasu ogniwa kwasowe stawiają

akumulatory litowo-jonowe to najpew-

przed użytkownikami szereg wymagań,

niejsze źródło energii dla wózków widło-

niezbędnych do spełnienia, aby zachować

wych z aktualnie dostępnych na rynku”

bezpieczeństwo i ciągłość pracy w ma-

– mówi Daniel Lasoń, menedżer działu

gazynach. Z akumulatorów kwasowych

produktu w Jungheinrich Polska.

wydobywają się gazy. Akumulatorownie
przeznaczone do ich ładowania muszą

BUDOWA AKUMULATORÓW

być odpowiednio wyposażone, aby unik-

Akumulatory litowo-jonowe składają

nąć wybuchu wodoru, ulatniającego się

się z małych ogniw łączonych w paczki,

podczas ładowania. Te specjalne pomiesz-

które można dowolnie konfigurować dla

czenia to dodatkowy nakład inwestycyjny.

uzyskania oczekiwanego napięcia. Ich

Ze względu na długi czas ładowania takich

niewielkie wymiary sprawiają, że cała ba-

akumulatorów, aby zapewnić ciągłość

teria trakcyjna jest o wiele mniejsza i lżej-

pracy w magazynie, użytkownik zmu-

sza, co redukuje w konsekwencji wagę

Fot. Jungheinrich

szony jest do zakupu kolejnych sztuk

wózka. W wyniku konfiguracji paczek zaś

je w ten sposób koszty związane z budo-

baterii trakcyjnych na wymianę. To ge-

otrzymane napięcie w akumulatorach lito-

wą i utrzymywaniem ładowni, a zaosz-

neruje kolejne koszty oraz wymaga po-

wo-jonowych jest większe niż w ich kwa-

czędzone pieniądze i przestrzeń może

święcenia czasu na obsługę. Akumulatory

sowych odpowiednikach, a tym samym

wykorzystać chociażby do zwiększenia

kwasowe są wrażliwe również na błę-

większa energia „tkwi” w urządzeniu.

możliwości przeładunkowych swojego

Daniel Lasoń, menedżer produktu
w Jungheinrich Polska

dy eksploatacyjne, związane chociaż-

Skonfigurowane, ciasno ułożone paczki

magazynu. Operator z kolei nie traci cza-

by z niewłaściwym uzupełnianiem wody,

ogniw umieszczane są następnie w bardzo

su na wymianę akumulatorów. Ponadto

które znacznie wpływają na skrócenie

wytrzymałej, metalowej skrzyni bateryj-

można je doładowywać w każdym mo-

ich żywotności. Atrakcyjną alternatywą,

nej. Akumulatory litowo-jonowe stanowią

mencie, podczas, gdy właściwe użytko-

znoszącą te wszystkie ograniczenia, jest

więc zespół szczelnie zamkniętych, trwa-

wanie kwasowej baterii trakcyjnej wyma-

nowoczesna technologia litowo-jonowa.

łych bloków, którymi steruje elektronika.

ga całkowitego rozładowania i pełnego

Są przez to znacznie bezpieczniejsze niż

naładowania. Ta możliwość szybkiego

NOWE, TRWAŁE I BEZPIECZNE

kwasowe baterie trakcyjne, nie gazują,

doładowania sprawia, że wózki z akumu-

W branży intralogistycznej akumulato-

a ich budowa sprawia, że są odporne

latorami litowo-jonowymi są praktycznie

ry litowo-jonowe zostały wprowadzone

na wibracje. Znajdują przez to zastoso-

stale gotowe do pracy. Gdy doliczymy

do sprzedaży w 2011 roku przez firmę

wanie nie tylko na gładkich posadzkach

do tego czas zaoszczędzony między inny-

Jungheinrich. Model EJE 112i był pierw-

hal magazynowych, ale także na zewnątrz

mi na zbędnych konserwacjach i dolewa-

szym wózkiem widłowym, który produ-

budynków. Ich kolejną niekwestionowaną

niu wody, czego nie wymagają akumulato-

kowano na skalę masową z zastosowa-

zaletą jest fakt, że nie wymagają od ope-

ry litowo-jonowe, uzyskujemy naprawdę

niem technologii litowo-jonowej. Obecnie

ratora specjalnej wiedzy ani dodatkowego

sporą oszczędność.

prawie cała flota wózków tej firmy jest

zaangażowania do obsługi. To również

„Doładowywanie zamiast całkowitego

gotowa na nową technologię.

znacznie podnosi bezpieczeństwo ich

rozładowania i naładowania to wręcz za-

użytkowania.

lecany sposób eksploatacji akumulatorów

„Firma Jungheinrich nie tylko wprowadziła na rynek nowy rodzaj akumula-

litowo-jonowych. Dzięki temu przedłu-

torów i z powodzeniem je sprzedaje, ale

EKOLOGIA I EKONOMIA

żamy ich, i tak bardzo długą, żywotność”

także buduje własny system zarządzania

Fakt, że z akumulatorów litowo-jonowych

– mówi Daniel Lasoń – Firma Junghe-

energią. Jesteśmy jedynym producentem

nie wydobywają sią żadne gazy sprawia,

inrich oferuje 5 lat gwarancji na swoje

wózków widłowych, który oferuje akumu-

że są one nie tylko bardziej przyjazne

akumulatory. Przy prawidłowym doborze

latory litowo-jonowe własnej produkcji.

środowisku, ale także można je ładować

pojemności akumulatorów do intensyw-

W naszej fabryce w Norderstedt tworzy-

praktycznie wszędzie. Inwestor reduku-

ności zastosowań oraz właściwym eks-
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Fot. Jungheinrich

ploatowaniu czas ich użytkowania będzie

ją niewłaściwym użytkowaniem. Wystar-

minut dla akumulatorów 80V. Akumula-

jednak zdecydowanie dłuższy. Na chwilę

czy, że doładujemy akumulator kwasowy.

tory kwasowe potrzebowałyby do tego

obecną nie dysponujemy danymi z rynku

Każde takie doładowanie to utrata jedne-

od 8 do 10 godzin. Dodatkowo wysoka

pokazującymi w praktyce ich maksymal-

go pełnego cyku jego żywotności. W skali

gęstość energetyczna, a co za tym idzie

ną żywotność. Pierwsze akumulatory

roku niewłaściwa eksploatacja generuje

małe straty, oznaczają, że nawet przy

litowo–jonowe wprowadzone przez nas

spore straty. Odpowiedzią na te ograni-

niższym stanie naładowania akumulator

na rynek są ciągle w użytkowaniu – do-

czenia jest akumulator litowo-jonowy,

litowo-jonowy zapewnia więcej energii

daje Lasoń.

którego żywotność jest 3 razy większa niż

niż jego kwasowy odpowiednik.

Dla porównania, żywotność akumula-

jego kwasowego odpowiednika.

Wózki wyposażone w akumulatory li-

tora kwasowego mierzona jest w pełnych

Technologia litowo-jonowa wygry-

towo-jonowe, jak te firmy Jungheinrich,

cyklach rozładowania i naładowania i wy-

wa również z dotychczas stosowanymi

posiadają także system zabezpieczają-

nosi średnio 1300 cy-

rozwiązaniami pod względem czasów

cy przed rozładowaniem. Jeśli operator

k l i . Ba rd zo

ładowania. Według danych firmy Jung-

pozostawi wózek włączony, wyłączy się

łatwo jed-

heinrich po zaledwie 30 minutach doła-

on automatycznie po jednej godzinie.

nak skrócić

dowania akumulator litowo-jonowy 24V

Unikamy w ten sposób niepotrzebnych

osiągnie 50% swojej sprawności. Przy

strat energii.

akumulatorach o napięciu 80V będą

Patrząc na oszczędności uzyskiwane

to 53 minuty. Pełne naładowanie

w długim okresie, koszt zakupu wóz-

wymaga tylko 80 mi-

ków wyposażonych w najnowsze, wy-

nut dla akumula-

dajne i bezobsługowe akumulatory lito-

torów 24V i 105

wo-jonowe to inwestycja. Gdy dodamy
do tego wygodę użytkowania, a przede
wszystkim znacznie większe bezpieczeń-

Po zaledwie 30 minutach doładowania
akumulator litowo-jonowy 24V
osiągnie 50% swojej sprawności. Przy
akumulatorach o napięciu 80V będą
to 53 minuty.
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stwo pracy w magazynach, nowa technologia litowo-jonowa jest przyszłością
dla branży intralogistycznej, kierunkiem
rozwoju, od którego nie ma odwrotu.

bezpieczny magazyn technologie

CZYTASZ: WMS, a bezpieczeństwo ludzi i towarów w magazynie

WMS,
A BEZPIECZEŃSTWO
LUDZI I TOWARÓW
W MAGAZYNIE
GRZEGORZ CIEBIEŃ
Program WMS, czyli Warehouse Management System to rozwiązanie informatyczne, którego
zadaniem jest kierowanie ruchem produktów w magazynach oraz centrach logistycznych jednocześnie
optymalizujące ten proces już od momentu przyjęcia towaru. Odpowiednio zaprojektowany i wdrożony
system WMS gwarantuje korzyści dla operatora takie jak poprawa organizacji pracy, poprawa
jakości obsługi klienta, czy też lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowej oraz zniwelowanie
kosztów karnych związanych z niezgodnością dostaw. Oprócz tych korzyści systemy WMS, jak
na przykład WMS.net firmy SoftwareStudio można traktować jako środek zwiększający bezpieczeństwo
ludzi i towarów w obsługiwanym magazynie.

WMS zwiększa bezpieczeństwo przez:
1.

Zapobieganie przeciążeniom
miejsc składowania,

2.

Umieszczenie artykułów w przeznaczonych miejscach,

3.

Umieszczenie artykułów w odpowiedni sposób,

4.

Odpowiednie dopasowanie tras
przewozu artykułów w magazynie.

Zapobieganie przeciążeniem miejsc
składowania najlepiej zilustrować przykładem. Załóżmy, że półka ma nośność 3000kg. Na jednej półce mogą
się zmieścić 3 gniazda paletowe, które
Rys. 1. Fragment formularza dopisania

umożliwiają piętrowe ułożenie dwóch

T E C H N O L O G I E
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trowe tego typu asortymentu. Program
WMS.net umożliwia definiowanie sposobu składowania produktów. W momencie
rozpoczęcia realizacji zlecenia przyjęcia
towaru, przypisywana jest lokalizacja
jego składowania. Operator wózka widłowego, którego zadaniem jest umieszczenie towaru w odpowiednim miejscu,
po zeskanowaniu numeru palety otrzymuje informację o lokalizacji, w której
należy ją umieścić. Nie ma więc możliwości składowania palety w miejscu do tego
Rys. 2. Program WMS.net umożliwia definiowanie sposobu składowania
produktów. W momencie rozpoczęcia realizacji zlecenia przyjęcia towaru,
przypisywana jest lokalizacja jego składowania.

nieprzeznaczonym. Ma to szczególnie
istotne znaczenie w przypadku przechowywania towarów niebezpiecznych.
Różnorodność zagrożeń wywołanych
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palet. Przechowywanym produktem jest

Funkcjonalność ta idealnie nadaje się

przez nieodpowiednie przechowywanie

czasopismo ważące jednostkowo sto-

do magazynów w których przechowy-

towarów niebezpiecznych implikuje ko-

sunkowo niewiele, bo zaledwie 130g.

wane są np. materiały budowlane, czy

nieczność ich składowania w odpowiedni

Na palecie zmieści się 10 800 sztuk

artykuły spożywcze dla przetwórstwa

sposób gwarantujący bezpieczeństwo

czasopisma, co łącznie z wagą palety

jak mąka, cukier. Wiedza na temat do-

ludzi i środowiska. W oparciu o opisa-

daje prawie 1450kg. Jeśli zapełnimy całą

puszczalnego obciążenia półek oraz masy

ne wcześniej możliwości nadzoru i za-

półkę umieszczając w każdym gnieździe

przechowywanego asortymentu, stanowi

rządzania składowaniem towarów przez

piętrowo dwie palety to masa dopusz-

podstawę opisywanej funkcjonalności.

WMS.net, w odniesieniu do ich aspek-

czalna obciążenia takiej półki zostanie

Za pomocą programu WMS.net możliwe

tów fizycznych, jak np. składowanie ade-

znacznie przekroczona. W przypadku

jest zarządzanie miejscem przechowy-

kwatne do składu materiałowego, jest

przekroczenia dopuszczalnej wytrzy-

wania towarów w taki sposób, jaki jest

to niewątpliwie narzędzie poprawiające

małości półki, może dojść do zawalenia

najbezpieczniejszy dla ludzi. Jest to nie

bezpieczeństwo ludzi względem towarów

regału, czego skutkiem może być uszko-

tylko zgodne z przepisami zasad BHP,

niebezpiecznych.

dzenie towaru oraz zagrożenie życia lub

ale także opłacalne z punktu widzenia

Sposobem zwiększenia bezpieczeń-

zdrowia osób znajdujących się w pobliżu.

firmy. Szeroka wiedza na temat miejsc

stwa z punktu widzenia operatorów wóz-

Rozwiązaniem który zapobiegłoby takiej

składowania towarów i ich parametrów,

ków widłowych jest zdefiniowanie dróg

sytuacji jest zaimplementowanie w sys-

pozwala na prawidłowe i optymalne za-

przewozowych przez program WMS oraz

temie WMS dodatkowej kontroli. W pro-

projektowanie magazynu.

precyzyjne określenie miejsca składo-

gramie WMS.net po wskazaniu odpo-

Bezpieczeństwo przechowywania

wania co może być podane operatorowi,

wiedniej kartoteki towarowej odczytana

asortymentu w magazynach nie opiera

który użyje terminala współpracujące-

zostaje waga artykułu, a po wskazaniu

się tylko na sprawdzaniu dopuszczalnej

go z systemem WMS. Takie zastosowa-

lokalizacji aktualne obciążenie półki.

wagi, ale też na odpowiednim sposo-

nie, na przykładzie programu WMS.net

Po porównaniu danych w przypadku

bie i miejscu składowania. Składowanie

firmy SoftwareStudio upłynnia ruch to-

przekroczenia nośności półki w wybra-

piętrowe niektórych artykułów spowo-

warów w magazynie i uniemożliwia tym

nej lokalizacji zostanie wyświetlony ko-

duje uszkodzenie towaru i zagrożenie dla

samym stworzenie niebezpiecznych sytu-

munikat, a dopisanie pozycji zostanie

zdrowia osób przebywających w pobliżu.

acji podczas transportowania artykułów.

zablokowane. Oczywiście w przypadku

Niektóre towary z racji na swoją specy-

Podsumowując WMS ma wymierny

zmian lokalizacji ta procedura porówna-

fikę nie mogą być składowane piętrowo.

wpływ na bezpieczeństwo towarów i lu-

nia wag jest ponownie wykonywana i jeśli

Taka informacja może być przechowy-

dzi w magazynach, a jego wdrożenie ogra-

waga będzie zbyt duża zmiana lokali-

wana w programie WMS.net, co auto-

niczy ewentualne koszty związane z uszko-

zacji asortymentu nie będzie możliwa.

matycznie uniemożliwi składowanie pię-

dzeniem towarów.
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CZYTASZ: Wynajem wózków widłowych

Fot. Still

WYNAJEM WÓZKÓW
WIDŁOWYCH
WOJCIECH PODSIADŁY
Traktowanie floty jako usługi zyskuje w ostatnich latach na popularności. Z czego wynika rosnące
zainteresowanie przedsiębiorców tym rozwiązaniem? To chwilowa moda czy trwały trend?

W ostatnich latach na popularności zyskują formy finansowania

zapowiada, miało się to zmienić Jak donosi Keralla Research,

floty, w których korzystająca z wózków firma nie jest ich wła-

w okresie 2009-2015 r. odsetek firm korzystających z samo-

ścicielem – takie jak leasing i wynajem długoterminowy. Nic nie

chodowego Full Service Leasing wzrósł z 5 do 25 procent.
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W tym czasie znajomość usługi wynajmu długoterminowego
wzrosła wśród przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z 56 proc. do 79 procent. Podobne zmiany obserwują
dostawcy działający na rynku wózków widłowych. – Wzrost
popularności wynajmu długoterminowego nie dziwi. Rozwiązanie pozwala ograniczyć obciążenia i ryzyko inwestycyjne
po stronie użytkownika. Umożliwia korzystanie z nowocze-

Oferujemy klientom bogatą
flotę wózków, spośród których

snych produktów i rozwiązań logistycznych bez konieczności

każdy jesteśmy w stanie

lokowania własnych środków. Miesięczna rata ustalana jest

dopasować do zadań i natężenia

indywidualnie i obejmuje także pełną obsługę serwisową – mówi
Wojciech Szmulczyński, Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu

eksploatacji charakterystycznych

STILL Polska. – Dzięki podejściu dostawców, gwarantujących

dla konkretnego

dostępność bardzo różnorodnych wózków z kompletnym wy-

przedsiębiorstwa.

posażeniem i pakietem usług, to wyjątkowo wygodny z punktu
widzenia użytkowników sposób pozyskania floty – dodaje
przedstawiciel STILL Polska. Jak w praktyce kształtuje się
przykładowa oferta wynajmu długoterminowego, ze względu

Wojciech Szmulczyński, Dyrektor Handlowy
i Członek Zarządu STILL Polska

na angielski tłumaczenie – Long Term Rental – znanego także
jako LTR)?
Co można wynająć, czyli jakie floty wynajmu posiadają dostawcy wózków widłowych?
Najkrótsza odpowiedź na pierwszą część pytania brzmi:
„wszystko”! W przypadku wyspecjalizowanych dostawców,
którzy traktują wynajem jako równorzędną ze sprzedażą for-

34

wacji, a następnie sprzedaży jako model używany.
Co można dobrać do wynajmowanego wózka, czyli jak wygląda kwestia osprzętu?

mę działalności, asortyment pojazdów dostępnych dla klien-

Z podobnych przyczyn, do wózków w wynajmie długotermi-

tów w oparciu o obie metody pozyskania floty jest w gruncie

nowym można dobrać dowolne wyposażenie. – STILL Polska

rzeczy taki sam. – Pozyskać w formie wynajmu można każdy

gwarantuje swoim klientom doradztwo konsultanta, który poma-

wózek z oferty STILL Polska: od elektrycznych i spalinowych

ga dobrać spośród szerokiej oferty pojazdy i osprzęt optymalnie

czołowych wózków widłowych, przez pojazdy wysokiego skła-

dostosowane do potrzeb firmy – mówi Wojciech Szmulczyński.

dowania, kompletacji pionowej (również systemowe) aż po ma-

– Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie, rekomendując

szyny podnośnikowe i unoszące – z platformą dla operatora

opcję najpełniej odpowiadającą konkretnym uwarunkowaniom.

lub prowadzone ręcznie – mówi Szmulczyński. – Oferujemy

By zapewnić przy tym kompleksową obsługę, w zakresie czę-

klientom bogatą flotę wózków, spośród których każdy jeste-

ści niebędących elementem naszej podstawowej działalności

śmy w stanie dopasować do zadań i natężenia eksploatacji cha-

współpracujemy ze sprawdzonymi partnerami, zapewniającymi

rakterystycznych dla konkretnego przedsiębiorstwa. Dzięki temu

kompatybilność osprzętu z naszymi wózkami. Dzięki temu, ofe-

uzyskujemy wysoki wskaźnik wynajmowalności – precyzuje

rujemy zarówno ogrzewanie kabiny i zabezpieczenia przeciwwy-

Dyrektor Handlowy STILL Polska. Z punktu widzenia komplek-

buchowe, jak i pozycjonery, przedłużki, paletyzery czy obrotnice.

sowych dostawców, wynajem z umową serwisową stanowi

Do konkretnych procesów i potrzeb oraz stopnia eksploatacji

układ, w którym wszyscy wygrywają. Ze strony klienta, LTR gwa-

wózków dobrać także można elementy wchodzące w skład pa-

rantuje stabilne, jednolite koszty obsługi floty, bez skokowych

kietu serwisowego. Wszystko to zawiera się w jednej umówionej

zmian związanych z kupnem nowego sprzętu czy koniecznością

racie – tłumaczy przedstawiciel STILL Polska.

przeprowadzenia nieplanowanej naprawy. Z perspektywy

Wynajem długoterminowy może więc być sposobem pozy-

dostawcy daje stałe wpływy w przewidywalnym okresie oraz

skania wózków właściwie do każdej branży i firmy. Ze względu

gwarancję serwisowania wózków z użyciem części producenta.

na zalety tej metody – brak konieczności zamrażania kapitału,

Ma to szczególne znaczenie w związku ze zmianami na rynku,

stabilną ratę całkowitą (uwzględniającą zarówno zużycie eksplo-

w efekcie których po zakończeniu użytkowania wózek trafia

atacyjne pojazdu, jak i jego amortyzację), kompleksową obsługę

finalnie z powrotem do dostawcy, gdzie jest poddawany reno-

nic nie wskazuje na to, by moda na LTR miała przeminąć.

T E M A T

N U M E R U

bezpieczny magazyn temat numeru

CZYTASZ: Najbezpieczniejsze floty w Polsce

Fot. Log4.pl

NAJBEZPIECZNIEJSZE
FLOTY W POLSCE
ANDRZEJ SZYMKIEWICZ
Dynamicznie rozwijająca się gospodarka zmusza firmy do poszukiwania
rozwiązań, które sprostają oczekiwaniom rynku i dostarczą narzędzi pozwalających
na osiąganie zamierzonych celów ekonomicznych. Nasz rynek zmienia się z duchem
czasu, wpływy gospodarek wysokorozwiniętych są widoczne, w wprowadzane rozwiązania
funkcjonujące od lat na tych rynkach przynoszą wymierne efekty.
35
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Na rynku funkcjonuje wiele form wynajmu wózków widłowych,
klienci w zależności od potrzeb mogą wybierać, od wynajmu
na jeden dzień po długoterminowy. Wynajem krótkoterminowy
– w języku angielskim Short Term Rental(STR) to forma użytkowania wózków widłowych wraz z usługa full-service na krótki
czas od kilku dni do kilkunastu miesięcy. Wynajem długoterminowy – w języku angielskim Long Term Rental(LTR), to forma

Prowadzimy wynajmem wszystkich maszyn produkowanych

nabycia wózków widłowych wraz z usługa full-service na czas

przez Hystera, łącznie z projek-

określony od dwóch do pięciu lat.

towanymi pod potrzeby klienta.

Jeszcze dziesięć lat temu usługa wynajmu nie była tak powszechna jak teraz, klienci nastawieni byli na pozyskanie

Wynajmowane wózki posia-

na własność maszyn i urządzeń potrzebnych do działalności

dają wyposażenie w uzgod-

gospodarczej niż ich wynajem. To przejaw kultury biznesowej,
która z każdym rokiem osiąga inny poziom świadomości przed-

nionej z użytkownikiem

siębiorców w Polsce niemal trzydzieści lat po transformacji

specyfikacji technicznej łącz-

ustrojowej. Dostęp do dojrzałych rynków na świecie i asymilacja
najlepszych rozwiązań, to jak widać najprostsza droga do osią-

nie z wymaganym osprzętem.

gania zamierzonych celów gospodarczych.
Światowy biznes dostrzegł w Polsce potencjał i lokuje coraz
więcej kapitału rozwijając przemysł, a pozyskane środki unijne

Krzysztof Gasek, Szef Produktu w Zeppelin Polska

również wpływają pozytywnie na rozwój wielu obszarów naszej
gospodarki. Rozwój infrastruktury jeszcze bardziej stymuluje
ten trend, doprowadzając do powstawania nowych ośrodków
przemysłowych w miejscach gdzie dotąd ich jeszcze nie było.

aspekty dla działalności biznesowej przedsiębiorstwa, które

W takim otoczeniu działają dostawcy wózków widłowych,

korzysta z wynajmu wózków widłowych.

a wszystkie światowe marki obecne są na naszym rynku walcząc o klienta.

Finansowanie floty wózków widłowych, gwarantuje stałą
ratę, wynajmu w uzgodnionej walucie, w czasie trwania umowy,

Usługa wynajmu wózków widłowych to szereg korzyści dla

opłaty za wynajem zaliczane są w koszty uzyskania przychodu.

klienta – użytkownika wózków widłowych, od finansowania,

Usługa full-service zawiera w sobie wszystkie działania nie-

zapewnienia bezawaryjnej pracy, po zwrot wózków po okresie

zbędne dla utrzymania sprzętu w pełnej sprawności technicznej,

wynajmu. To w brew pozorom ważne i przynoszące korzyści

są wiec wykonywane przeglądy okresowe, zapewnione właściwe materiały eksploatacyjne, zagwarantowana naprawa i części zamienne.
To ten właśnie aspekt jest decydującym
czynnikiem wpływającym na wspomniane w tytule bezpieczeństwo, sprawność
techniczna sprzętu jest niezwykle istotna. Irytujemy się widząc „gołym okiem”
niesprawny samochód na drodze, natomiast niesprawnego wózka widłowego
już w swoim otoczeniu w magazynie nie
dostrzegamy. To wielki plus usługi wynajmu, która gwarantuje utrzymanie wynajmowane sprzętu na najwyższym poziomie
technicznej sprawności. Co oczywiście
ma wpływ na bezpieczeństwo użytkowa-
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nia wózków widłowych.
Fot. Log4.pl
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CZYTASZ: Najbezpieczniejsze floty w Polsce

Każdy wózek widłowy oferowany przez dostawców jest
przygotowany do eksploatacji z gwarancją technicznej jakości i posiada ważne badania techniczne UDT. Sprawność techniczna sprzętu jest ważnym elementem bezpieczeństwa jego
użytkowania, za stan techniczny wózka widłowego odpowiada
dostawca i każda usterka techniczna jest przez użytkownika
zgłaszana dostawcy, który ma obowiązek naprawy. Należy zatem
przyjąć, że wózki widłowe w wynajmie, to najsprawniejsze i najbezpieczniejsze floty w Polsce.
Liczba wózków widłowych przygotowanych do wynajmu jest

WDX S.A. posiada flotę
300 wózków widłowych pod
wynajem. W przeważającej
części są to wózki marek

różna, są to liczące od kilku do kilku tysięcy maszyn floty dosto-

Crown i Doosan. Wszystkie

sowanych do odpowiednich aplikacji. Najliczniejsze posiadają

aktualnie dostępne do wynajmu

ci najwięksi gracze na rynku, ale i firmy o nieco mniejszym potencjale rozwijają tę usługę tworząc struktury do budowy coraz
liczniejszych flot wynajmu.
Usługi wynajmu będą się w Polsce rozwijały, pozostaje pytanie w jakim to będzie tempie, wyniki leasingu kształtują się

wózki są widoczne na stronie
internetowej. Wózki z osprzętem
oferujemy jedynie w wynajmie

na poziomie 15% wzrostu rocznie, a leasing jest podstawowym

długoterminowym czyli

źródłem finansowania tych inwestycji. Wynajem w Polsce staje

dla wynajmów trwających

się coraz bardziej powszechną formą korzystania ze sprzętu w magazynie, jego udział w rynku szacowany jest na pozio-

rok i dłużej.

mie 30-40%, podczas gdy na rozwiniętych rynkach ta forma
ma udział 70-80%. Jest wiec jeszcze dużo do zrobienia w tym
obszarze usług świadczonych przez dostawców sprzętu i wypo-

Łukasz Bąkowski, Menedżer Marketingu, WDX S.A.

sażenia magazynu.
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Fot. Jungheinrich

WYNAJEM ATRAKCYJNĄ
ALTERNATYWĄ
ZAKUPÓW
ANDRZEJ SZYMKIEWICZ
Z Anną Keppel-Płatek, dyrektor wynajmu i sprzedaży wózków używanych w Jungheinrich Polska,
o trendach w wynajmie wózków widłowych, niestandardowych zadaniach, jakości floty i usług
dodatkowych oraz przyszłości wynajmu wózków widłowych, rozmawiał Andrzej Szymkiewicz.
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CZYTASZ: Wynajem atrakcyjną alternatywą zakupów

Andrzej Szymkiewicz: Zacznijmy od tego, jakie firmy mogą być
zainteresowane ofertą wynajmu wózków widłowych?
Anna Keppel-Płatek: Naszą ofertę wynajmu wózków widłowych
kierujemy do wszystkich, zarówno do małych, jak i do dużych
firm. Na wynajmie może skorzystać praktycznie każdy. Wynajem
długoterminowy adresujemy głównie do dużych klientów. To dla
nich atrakcyjna alternatywa do zakupu czy leasingu. Uwalniają w ten sposób środki, które mogą przeznaczyć na inne cele.
Stały miesięczny abonament gwarantuje im przewidywalność
kosztów. Klienci, wynajmując wózki w Jungheinrich, otrzymują w pakiecie full serwis. Tym samym zdejmujemy z nich ciężar
nieoczekiwanych napraw urządzeń i zapewniamy bezkosztowo
pojazdy zastępcze. Z wynajmu korzystają też firmy, które w swojej działalności mają do czynienia z sezonowością. Są momenty,
kiedy ich stała flota nie jest w stanie obsłużyć wzmożonej aktywności. Wtedy rozwiązaniem dla nich jest wynajem krótkoterminowy na czas tzw. pików. Wynajmem zainteresowane są też
podmioty, które dopiero wchodzą na rynek. Po określonym
czasie działalności łatwiej im określić zapotrzebowanie na wózki,
znają realną skalę swojej działalności. Wózki można wynająć
również na czas dostawy zakupionego urządzenia, czy też
na czas naprawy. Wynajem gwarantuje klientom elastyczność.
Czy zdarzyło się, że wózki Jungheinrich były wynajmowane
do niestandardowych celów?

Anna Keppel-Płatek

Fot. Jungheinrich

Nasze wózki woziły palmy w Łazienkach Królewskich czy żyra-

A akumulatory litowo-jonowe bezsprzecznie wygrywają z do-

fy w zoo, budowały stadiony, ołtarz papieski, obsługiwały rozma-

tychczas stosowanymi rozwiązaniami. Wózki elektryczne są bar-

ite koncerty i wydarzenia kulturalne. Takich realizacji było wiele.

dziej ekologiczne, nie emitują spalin. Zainteresowanie ekologią

Branża eventowa to przykład, gdzie firmy korzystają praktycznie

to również ważny trend, jaki obserwujemy w ostatnim czasie.

wyłącznie z wynajmu.

Kolejną zmianą w zachowaniu klientów jest zdecydowanie
częstszy wybór opon w wersji niebrudzącej.

Na jaki okres klient może wynająć wózek widłowy?
Wynajmujemy wózki na każdy okres, począwszy od jednego

Czy coś jeszcze się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat?

dnia do nawet 7 lat.

Magazyny rosną w górę. Pamiętam czasy, kiedy wynajmowaliśmy
wózki do wysokiego składowania o wysokości podnoszenia 5,5 m.

Czy są widoczne jakieś zmiany w zachowaniu klientów zainte-

Aktualnie rynek wymaga od nas wózków, które podnoszą nawet

resowanych wynajmem w porównaniu do lat ubiegłych?

na wysokość 11 m. Tak więc wszystko się zmienia, a my musimy

Zmienił się stosunek klientów do kwestii bezpieczeństwa.

podążać za tymi trendami, również we flocie wynajmu.

Częściej pytają o dodatkowe systemy zabezpieczające, kabiny,
oświetlenie typu blue spot, światła i sygnały ostrzegawcze.

Jak wygląda flota wózków Jungheinrich przeznaczona pod

Kolejny trend to coraz większe zainteresowanie nowymi techno-

wynajem?

logiami. Jest zdecydowanie więcej zapytań o wózki elektryczne,

Tak naprawdę każdy wózek z oferty Jungheinrich może być

w zakresie których Jungheinrich jest liderem. Oferujemy wózki

we flocie wynajmu. Oczywiście jest pewna paleta bardzo

elektryczne z akumulatorami w najnowocześniejszej technologii

popularnych wózków, jak na przykład akumulatorowe wózki

litowo-jonowej. Są one praktycznie bezobsługowe, ładuje się

do wysokiego składowania ETV, akumulatorowe czołowe wózki

je bardzo krótko. Dziś dla klienta liczą się przede wszystkim

widłowe EFG, akumulatorowe wózki podnośnikowe typu EJC,

koszty ponoszone w długim okresie, na przykład koszty energii.

czy unoszące EJE. Te najpopularniejsze rozwiązania stanowią
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naszą bazę. Uzupełniamy ją kolejnymi modelami wózków, chociażby ciągnikami, a nawet wózkami do komisjonowania, czy systemowymi. Dysponujemy flotą ok. 4000 wózków na wynajem.
Dużą wagę przywiązujemy do tego, aby nasza flota była nowo-

Jeżeli nie posiadamy danego

czesna technologicznie. Średni wiek wózka we flocie wynajmu
to 1,5 roku. Jak tylko Jungheinrich wprowadza na rynek nowe
rozwiązania, staramy się od razu wprowadzić je do floty wynajmu. Nie każda firma konkurencyjna ma taką politykę. To duża

osprzętu w standardowej ofercie,
jesteśmy w stanie zakupić go lub

korzyść dla klientów korzystających z naszych usług.

podnająć na życzenie klienta.

Co jest ważne dla klientów wynajmujących wózki na krótki
okres, na co stawiają firmy zainteresowane wynajmem długoterminowym?
Przy wynajmie krótkoterminowym najbardziej liczy się dla klienta

mu ISM Online. To fantastyczne narzędzie do zarządzania flotą,

czas naszej reakcji, zarówno dotyczący przedstawienia oferty

zwłaszcza jeśli jest ona rozproszona. System prezentuje dane

jak i dostawy wózka. Chodzi też o błyskawiczną pomoc w przy-

dotyczące wielkości floty, pracy urządzeń, ilości motogodzin, po-

padku awarii czy pików. Wózki mają być dostępne od ręki. Kolej-

niesionych kosztów serwisowych. System monitoruje pracę wóz-

ny aspekt to niezawodność. Klientów, którzy potrzebują sprzęt

ków, generuje raport z informacjami o wszystkich zdarzeniach.

do obsługi eventu nie będzie interesowało to, że jesteśmy w sta-

Operatorzy, wiedząc że są monitorowani, jeżdżą bezpieczniej,

nie zapewnić im wózek zastępczy w miejsce uszkodzonego w cią-

minimalizując tym samym ryzyko wypadków.

gu 24 godzin. Nie mniej ważne jest fachowe doradztwo. Klient
wie do jakiego zastosowania chce wózek, ale nie musi wiedzieć

Czy możecie się pochwalić jakimiś nowościami w usłudze

jaki konkretnie produkt jest mu potrzebny. Doborem najlep-

wynajmu?

szego dla niego rozwiązania zajmują się doradcy ds. wynajmu

W ostatnim czasie usprawniliśmy naszą usługę wynajmu o sys-

Jungheinrich. Przy wynajmie krótkoterminowym ogromną rolę

tem TMS (Transport Management System). Poszliśmy w stronę

odgrywają koszty transportu. Dlatego staramy się być jak naj-

nowoczesnych technologii. Jesteśmy liderem w tym zakresie.

bliżej naszych klientów, rozwijając nasze filie. W ostatnim czasie

Najpierw wszystkie wózki, akumulatory, prostowniki, osprzęt

powstały nowe ośrodki wynajmu w Rzeszowie i Łodzi. W naszą

okleiliśmy naklejkami z kodami QR. Następnie wyposażyliśmy

strategię wpisany jest rozwój kolejnych. W wynajmie długoter-

naszych magazynierów oraz pracowników firm spedycyjnych,

minowym liczy się przede wszystkim czas reakcji serwisu. Klient

z którymi współpracujemy, w skanery TMS. Skanowanie kodów

musi mieć zagwarantowaną ciągłość pracy, dlatego w przypadku

daje pewność, że sprzęt jest kompletny. Cyfrowa weryfikacja

ewentualnych napraw szybko i bez dodatkowych kosztów do-

wózków widłowych odbywa się na każdym etapie realizacji

starczamy mu wózek zastępczy. Klient nie musi się o nic martwić.

usługi wynajmu, począwszy od „wyjścia” wózka z magazynu,

To my troszczymy się o naprawy eksploatacyjne, ubezpieczenia,

poprzez odbiór urządzenia przez klienta, aż do zwrotu pojazdu

badanie UDT. Klient zyskuje nie tylko czas, ale i redukuje koszty.

do firmy Jungheinrich. Takie rozwiązanie eliminuje pomył-

Nie musi zatrudniać personelu, który by się tym zajmował.

ki i usprawnia cały proces wynajmu. System umożliwia automatyczne dołączanie dokumentacji zdjęciowej do elektronicznych

Czy w wynajmie za wózkiem idzie również osprzęt?

protokołów.

Wszystko jest możliwe, jeśli klient sobie tego zażyczy. Jeżeli
nie posiadamy danego osprzętu w standardowej ofercie, je-

Czy wynajem ma szansę zastąpić kiedyś zakup wózków wi-

steśmy w stanie zakupić go lub podnająć na życzenie klienta.

dłowych?

Firmy zwracając się do nas mogą być pewne, że obsłużymy

Jest to możliwe. W Polsce ok. 15 % - 20% transakcji realizowa-

je kompleksowo.

nych jest poprzez firmy leasingowe. Są kraje wysoko rozwinięte,
gdzie ten odsetek dochodzi nawet do 70 %. Jeśli w Polsce pój-

40

Czy klient, wynajmując wózek, może skorzystać z systemu

dziemy w tym samym kierunku, będzie coraz więcej sprzedaży

zarządzania flotą?

poprzez leasing, a tym samym coraz więcej wynajmów długo-

Oczywiście oferujemy klientom możliwość skorzystania z syste-

okresowych, które stanowią dla niego atrakcyjną alternatywę.

T E M A T

N U M E R U

bezpieczny magazyn temat numeru
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Fot. Log4.pl

SWOJE CZY
POŻYCZONE?

O OUTSOURCINGU WÓZKÓW
WIDŁOWYCH
NATALIA PYPEĆ
Przedsiębiorcy nieustannie analizują sytuację firmy pod kątem optymalizacji kosztów i wydajności
pracy. I słusznie, bo okazuje się, że modele biznesowe sprzed kilkunastu lat nie mają racji
bytu. Kiedyś organizacje były autonomicznymi jednostkami, a wszystkie procesy odbywały
się w ramach wewnętrznych struktur; dzisiaj obserwuje się zlecanie pewnych działań na zewnątrz –
wyspecjalizowanym firmom. Mowa o outsourcingu. Firmy zawężają swoją działalność do procesów
podstawowych i szukają najodpowiedniejszych rozwiązań u podmiotów zewnętrznych. Perspektywy
są obiecujące dla obydwu stron: dla usługodawców outsourcingowych jest to szansa na rozwój i zaistnienie
na rynku; dla przedsiębiorstw korzystających z tego typu usług – niekiedy wybawienie z opresji.
41
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Outsourcing wózków widłowych – bo on będzie przedmio-

do realizacji danego zadania, lecz także kadry pracowników,

tem tego artykułu – potocznie utożsamiany jest z wynajmem

która zadanie wykona.

wózków widłowych. Jednak nie do końca jest to właściwa
interpretacja, z kilku powodów. Outsourcing jest złożoną kon-

FIRMA OUTSOURCINGOWA – JAKIE KORZYŚCI

cepcją udoskonalania sposobów zarządzania przedsiębiorstwem

ZE WSPÓŁPRACY

– to po pierwsze. Po drugie – jest to działanie długoterminowe.

Wśród firm, które oferują outsourcing wózków widłowych,

Trzecia kwestia – układ pomiędzy podmiotami oparty jest

można wymienić m.in.: Intertrans Service, Suret, Lemarpol, Still,

na więzi partnerskiej (win-win).

Jungheinrich, Zeppelin, Toolmex Truck, Seito, Emtor. Lista usłu-

Wcześniej: fabryka, która musiała przenieść wyprodukowa-

godawców nie jest zamknięta, wymienieni na pewno zasługują

ny towar z miejsca A do miejsca B, ułożyć go na magazynie,

na uwagę z racji zajmowanej pozycji rynkowej. Szeroko pojęty

załadować i przetransportować do klienta – do wszystkich

outsourcing rozwija się bardzo dynamicznie, w konsekwencji

tych czynności kupowała niezbędne urządzenia i zatrudniała

na rynku powstają wciąż nowe firmy oferujące tę właśnie usługę.

pracowników do ich obsługi.

42

W przypadku outsourcingu formułuje się pewien zestaw ko-

Teraz: fabryka podpisuje umowę z firmą specjalizującą

rzyści dla odbiorców usługi. I bez względu na to, czy przedmio-

się w outsourcingu, np. Intertrans Service, na wykonanie czyn-

tem outsourcingu będzie czynność pomocnicza (np. rachunko-

ności transportu wewnętrznego. Outsourcing polega nie tylko

wość, rekrutacja, marketing), pochodząca z zakresu informatyki

na dostarczeniu do zakładu wózków widłowych odpowiednich

czy logistyki – wszystkie je bardzo wiele łączy.
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Przedsiębiorstwa, które decydują się na zlecenie części
procesów na zewnątrz, zyskują czas i mogą koncentrować się
na podstawowej działalności (core business). Ponadto nie muszą
kupować często drogich maszyn czy urządzeń oraz zatrudniać

Wśród firm, które oferują

na etat wykwalifikowanych specjalistów. Otrzymują to wszystko
od podmiotu zewnętrznego za comiesięczną stałą kwotę, co też
jest swego rodzaju korzyścią. Raz, że kwota jest dużo niższa,

outsourcing wózków widłowych,

więc pozostałe środki można ulokować w innym obszarze bizne-

można wymienić m.in.:

su; dwa, że kwota jest stała, a to pozwala planować miesięczne

Intertrans Service, Suret,

koszty i kontrolować płynność finansową przedsiębiorstwa.
Kolejnym aspektem jest elastyczność w działaniu. Nie zawsze

Lemarpol, Still, Jungheinrich,

do realizacji zadań potrzebna jest taka sama liczba pracowników;

Zeppelin, Toolmex Truck, Seito,

analogicznie jest z urządzeniami, tym bardziej jeśli mowa o branży charakteryzującej się sezonowością. Ważne też, że w sytu-

Emtor. Lista usługodawców

acjach awaryjnych ciągłość pracy jest zapewniona. Ponadto

nie jest zamknięta, wymienieni

firmy outsourcingowe są ekspertami w obszarach, w których
działają, a więc mogą zaproponować najlepsze rozwiązania w danej sytuacji.

na pewno zasługują
na uwagę z racji zajmowanej
pozycji rynkowej.

WYNAJEM KRÓTKOTERMINOWY CZY
DŁUGOTERMINOWY – JAKI DLA KOGO
Wynajem wózków widłowych, w przeważającej części przypadków, jest posunięciem lepszym niż ich zakup. Koszty związane z ich użytkowaniem są stosunkowo niskie i przewidywalne.

Wynajem wózków widłowych to już nie tylko swoisty model

Ponadto tabor maszyn jest dostosowywany do zmian w zakresie

funkcjonowania logistyki wewnątrzzakładowej, lecz także spo-

obciążeń logistycznych i transportowych przedsiębiorstwa.

sób na uniknięcie wysokich kosztów inwestycyjnych i związa-

W ofercie firm outsourcingowych, m.in. Suret, Emtor, Lemar-

nych z utrzymaniem serwisowym floty.

pol, widnieje propozycja wynajmu krótko – i długoterminowego.
Pierwszy z wymienionych skierowany jest przede wszystkim

ALTERNATYWA – WYNAJEM Z OPCJĄ ZAKUPU

do zakładów, które na co dzień nie korzystają z wózków widło-

STILL wychodzi jeszcze z inną propozycją. Wynajem – owszem,

wych; lub też do przedsiębiorstw, które wymagają dodatkowego

dodatkowo – możliwość zakupu. Wśród zainteresowanych

wykorzystania wózków, np. podczas okresowego spiętrzania czy

znajdują się przede wszystkim podmioty chcące wynajmowane

rozładunku towaru. W przypadku awarii uszkodzony sprzęt na-

urządzenie posiąść na własność. Ten rodzaj współpracy zalecany

tychmiast zostaje zastąpiony sprawnym. Ponadto oferta najmu

jest także w przypadku firm otrzymujących publiczne środki

krótkoterminowego uwzględnia również wynajem operatora

pomocowe, ponieważ warunkiem otrzymania świadczenia,

do obsługi danego wózka. Suret daje też możliwość przete-

jest ukazanie urządzenia w bilansie. Umowa na świadczenie

stowania sprzętu, zanim podejmie się decyzję o współpracy.

takich właśnie usług pozwala na wpisanie urządzenia w bilansie

O wynajmie krótkoterminowym mowa w przypadku współpracy

po stronie aktywów i korzystanie z możliwości odpisów amor-

krótszej niż 3 miesiące.

tyzacyjnych.

Z drugiej strony jest możliwość wynajmu długoterminowego,
trwającego ponad 3 miesiące. I ten rodzaj na pewno sprawdzi

INNE RODZAJE WSPÓŁPRACY

się w przypadku firm, które intensywnie używają wózków. Roz-

Warunki współpracy z firmami outsourcingowymi różnią się

wiązanie, jakim jest wynajem, pozwala uniknąć wysokich kosz-

między sobą, w mniejszym bądź większym stopniu. Ofert

tów związanych z samodzielnym zakupem, utrzymaniem i ser-

na rynku nie brakuje, więc firmy podejmujące strategiczną

wisowaniem maszyn. W ramach tej usługi firmy nie martwią się

decyzję o wprowadzeniu outsourcingu mają spore możliwości

już obsługą serwisową, przeglądami technicznymi czy naprawą

wyboru i dostosowania oferty do własnych potrzeb. Np. firma

sprzętu w razie awarii.

Lemarpol swoim obecnym i potencjalnym klientom proponuje
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współpracę w dwóch zasadniczych wymiarach. Pierwszy –
obsługa full-service, świadczona przez własnych serwisantów

IX

Ciągłe doskonalenie i wzrost efektywności realizowanych zadań.

na sprzęcie należącym do klienta i na terenie zakładu. Drugi

Oferty outsourcingowe są przygotowywane indywidualnie,

– kompleksowa obsługa transportu wewnątrzzakładowego

ponieważ stanowią odpowiedź na konkretne potrzeby klienta.

własnymi urządzeniami włącznie z operatorami.

Zawierane kontrakty są umowami krótko – bądź długoterminowymi, podpisywanymi zawsze na czas określony. Zanim

WDROŻENIE I REALIZACJA – ETAPY

powstanie konkretna oferta, odbywa się audyt pracy wózków

Jeśli chodzi o proces wdrożenia i realizacji projektu to jest

oraz analiza możliwości optymalizacyjnych w zakresie liczby

on wpisany w strategię funkcjonowania każdej firmy outsourcin-

pracujących urządzeń.

gowej. To wskazuje na indywidualizm w formułowaniu poszczególnych etapów procesu, w praktyce różnice są nieznaczne. Dla

OUTSOURCING WÓZKÓW WIDŁOWYCH – KORZYŚCI

przykładu dziewięcioetapowy proces wdrożenia outsourcingu

Wynajem sprzętu niesie ze sobą szereg korzyści. W przypadku

transportu wewnętrznego:

nieprzewidzianego nasilenia czynności transportowych przed-

I

44

Wstępne określenie zakresu usługi – weryfikacja po-

siębiorstwo otrzyma dodatkowe moce od podmiotu świad-

trzeb klienta.

czącego outsourcing wózków widłowych. I odwrotnie – w sy-

II

Audyt weryfikacyjny.

tuacjach spadkowych nastąpi redukcja sprzętu i zatrudnienia.

III

Optymalizacja procesów logistycznych.

Taka elastyczność w pełni pozwala odpowiadać na rzeczywiste

IV

Doradztwo i dobór sprzętu transportowego.

zapotrzebowanie przedsiębiorstw.

V

Prezentacja założeń organizacyjnych i oferty cenowej.

W związku z tym, że rozwiązanie nie wymaga poniesienia wy-

VI

Przygotowanie i podpisanie umowy o współpracy.

sokiej opłaty z góry, to chronione są rezerwy finansowe przedsię-

VII

Rekrutacja lub przejęcie wykwalifikowanych pracowników.

biorstwa. Poprawie ulegają również przepływy finansowe, ponie-

Wdrożenie i rozpoczęcie procesu obsługi.

waż kapitał wykorzystywany jest w innych obszarach działalności.

VIII
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Ponadto nie ma ryzyka związanego z wyjściem sprzętu z użycia bądź spadkiem jego wartości. W przypadku awarii zapewnione są wózki zastępcze, a więc nie ma obaw o naruszenie
ciągłości pracy.

Mimo że korzyści

Ważną czynnością, spędzająca sen z powiek przedsiębiorcom,
jest kontrola. Urząd Dozoru Technicznego rozlicza każdy zakład z implementacji procedur oraz prowadzonej dokumentacji.

przeważają, nie można

Firmy outsourcingowe biorą odpowiedzialność za te czynności.

milczeć na temat wad,

W kwestii rozliczeń – niewątpliwym atutem jest jedna faktura

bo i te istnieją. Chodzi o ryzyko

miesięcznie. Co więcej, opłatę za outsourcing wózków można
zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

związane z przekazaniem

Najczęstszym przedmiotem wynajmu są: wózki widłowe z przeciwwagą, wózki paletowe i podnośnikowe. Producenci

pewnych funkcji

nieustannie posuwają się naprzód i wykorzystują w nich wszelkie

przedsiębiorstwa na zewnątrz.

nowinki technologiczne. Przez co sprzęt staje się bezpieczniej-

Nieprzemyślane decyzje w tym

szy i wygodniejszy w użytkowaniu, wydajniejszy oraz przyjazny
dla środowiska. Trudno, aby przedsiębiorstwo posiadające
własną flotę wózków nadążało za postępem, natomiast firmy
outsourcingowe są w stanie to zrobić.

zakresie lub delegowanie
zbytniej odpowiedzialności
mogą zachwiać równowagą
przedsiębiorstwa.

NAJWAŻNIEJSZE REZULTATY OUTSOURCINGU OSIĄGANE
PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA
Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się przekazać część swojego biznesu na zewnątrz, są zgodne pod względem osiąganych rezultatów. Niemal jednogłośnie formułują następujące osiągnięcia:

OUTSOURCING NIE JEST BEZ WAD

»» większa konkurencyjność;

Mimo że korzyści przeważają, nie można milczeć na temat wad,

»» lepsza jakość świadczonych usług;

bo i te istnieją. Chodzi o ryzyko związane z przekazaniem pew-

»» zwiększenie przychodów/zysków;

nych funkcji przedsiębiorstwa na zewnątrz. Nieprzemyślane de-

»» lepsza realizacja funkcji kadrowych;

cyzje w tym zakresie lub delegowanie zbytniej odpowiedzialno-

»» poprawa czasu i jakości realizacji;

ści mogą zachwiać równowagą przedsiębiorstwa i poskutkować

»» redukcja kosztów.

utratą przewagi rynkowej. Ale negatywy leżą również po drugiej

Ponad połowa przedsiębiorców zlecająca na zewnątrz część

stronie. Firmy oferujące usługi nie są bez winy. Zdarza się,

procesów podkreśla podstawową korzyść – redukcję kosztów.

że firmy te nie są przygotowane merytorycznie, nie posiadają od-

Chodzi nie tylko o koszty operacyjne, lecz także o koszty admi-

powiednio wykwalifikowanej kadry, nie mają też praktycznego

nistracyjne, zatrudnienia, szkoleń itp.

doświadczenia. Stąd bardzo wiele zależy od wyboru outsourcera.

Warto też przyjrzeć się przedsiębiorstwom, które korzysta-

Zaleca się, aby korzystać z tej usługi, ale robić to bardzo

ją z usług outsourcingu. Okazuje się, że firmy, które choć raz

odpowiedzialnie. Właściwie podjęta decyzja będzie skutkować

poznały korzyści płynące z tego typu rozwiązań, coraz więcej

wzrostem zysków i umocnieniem pozycji rynkowej, natomiast

własnych czynności oddają usługodawcom zewnętrznym.

błędy będą generować koszty, co w konsekwencji spowoduje
obniżenie wartości firmy.

OUTSOURCING W DOBIE KRYZYSU

Zatem argumentów na korzyść rozwiązań outsourcingowych

Outsourcing jest swoistą szansą dla przedsiębiorstw, szczegól-

jest całe mnóstwo. Ale ryzyko niepowodzenia także istnieje,

nie w dobie kryzysu gospodarczego. Działania w ramach out-

jednak można je zminimalizować niemal do zera. Jak? Przede

sourcingu pozwalają na dostosowanie struktury organizacyjnej,

wszystkim chodzi o wydzielenie właściwych fragmentów bizne-

zasobów czy wielkości zatrudnienia do rzeczywistych potrzeb

su i oddanie ich na zewnątrz – to po pierwsze. Po drugie – możli-

danego podmiotu. W konsekwencji współpraca outsourcingowa

wie najdokładniejsza weryfikacja podmiotu, który ma świadczyć

pozwala na lepsze rozdysponowanie i wykorzystanie zasobów.

usługę outsourcingową.

T E M A T

N U M E R U
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BEZPIECZEŃSTWO
MIĘDZY WYSOKIMI
REGAŁAMI
WOJCIECH PODSIADŁY
Ze względu na ich specyfikę – wielokondygnacyjność, znaczące obciążenia przenoszone w dół oraz duże
zagęszczenie – zastosowanie regałów wysokiego składowania wymaga przedsięwzięcia szczególnych
środków bezpieczeństwa. Na co należy zwrócić uwagę organizując pracę wykorzystującego je magazynu?

W przypadku wielokondygnacyjnych

nięcia? Opisujemy 5 sposobów na zwięk-

całego systemu składowania. Aby uniknąć

systemów składowania, wszelkie niedo-

szenie bezpieczeństwa między wysokimi

tych zagrożeń, warto zminimalizować

ciągnięcia mogą mieć dużo poważniej-

regałami.

ryzyko występowania wszelkich sytuacji

sze konsekwencje niż w standardowych

prowadzących do przeładowania pół-

magazynach. Kumulujące się obciąże-

WIELOASPEKTOWA

ek. Według zaleceń Workplace Safety

nia, duża energia potencjalna ładunków

DBAŁOŚĆ O ZACHOWANIE

and Health Council (Rady bezpieczeń-

spoczywających na najwyższych pię-

DOPUSZCZALNEGO OBCIĄŻENIA

stwa i zdrowia pracy), pomocne są takie

trach i ograniczona widoczność pod-

Przekraczanie dopuszczalnego obciążenia

procedury, jak:

czas obsługi towarów sprawiają, że ry-

regałów może nadwerężać ich strukturę,

»» oznaczenie na regałach bezpiecznego

zyko i skutki wypadków są stosunkowo

odkształcać posadzkę, a w ekstremalnych

obciążenia roboczego celem zwiększe-

poważne. Jak zwiększyć szanse ich unik-

przypadkach – spowodować zawalenie

nia świadomości operatorów,
»» uwzględnianie w szacunkowych obliczeniach ciężaru ładunków masy palet,
»» użycie regałów o klasę bardziej wytrzymałych niż wynikałoby to ze wstępnych
obliczeń obciążenia,
»» branie pod uwagę w obliczeniach najcięższego rodzaju obsługiwanych ładunków,
»» unikanie instalacji w jednym obiekcie
regałów różniących się dopuszczalnym
obciążeniem roboczym.
RÓWNOMIERNE ROZMIESZCZENIE
OBCIĄŻEŃ
Przyczyną groźnych zdarzeń może być nie
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tylko nadmierne, ale także nierównomierFot. Still
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bezpieczny magazyn eksploatacja

ne obciążanie półek regałów. Negatywny

jest także regularna kontrola

wpływ na stabilność systemów składo-

stanu regałów i podjęcie od-

wania może mieć odkładanie ładunków

powiednich czynności, jeśli ich

poza obrębem miejsca paletowego – za-

kondycja budzi wątpliwości

równo w orientacji krawędź – w głąb,

– łącznie z kontaktem z pro-

jak i na boki. By zminimalizować zagro-

fesjonalnym dostawcą z proś-

żenie związane z tego typu sytuacjami,

bą o inspekcję i ewentualny

można rozważyć instalację podpór i po-

serwis.

CZYTASZ: Bezpieczeństwo między wysokimi regałami

przeczek, lepiej jednak sięgnąć do źródła
problemu. – Przyczyną nieprawidłowego

WSZĘDOBYLSKIE

umiejscawiania palet na wyższych pozio-

OZNAKOWANIA

mach jest przede wszystkim ograniczona

Prócz oznaczenia maksymalnego do-

system Blue Safety Light – wymienia je-

widoczność na ładunek – mówi Paweł

puszczalnego obciążenia regałów, należy

den z prowadzących zajęcia Akademii

Włuka, prowadzący zajęcia Akademii Bez-

zadbać także o klarowne opisanie infra-

Bezpieczeństwa STILL.

pieczeństwa STILL. – By wyeliminować

struktury, mającej bezpośredni wpływ

Niebagatelne znaczenie dla ogólnej wi-

związane z nią zagrożenia, w przypadku

na bezpieczeństwo pracy. Krawędzie

doczności ma także zgodne z normami

regałów wysokiego składowania warto

ramp, bariery i stopnie należy bezwzględ-

dla określonego typu zadań oświetlenie

zadbać o wózki z systemem preselekcji

nie oznakować żółto-czarnymi pasami.

zakładu. – Ze względu na dużą różnorod-

wysokości podnoszenia lub kamerami

Jak wspominaliśmy, drogi transportu

ność zadań wzrokowych w poszczególnych

na widłach. Te usprawnienia zmniejszą

powinny być poprowadzone tak, by za-

gałęziach przemysłu oraz kolejnych etapów

liczbę manewrów koniecznych do traf-

pewnić odpowiednio odległości między

produkcji, składowania i transportu, ustale-

nego odłożenia towaru, minimalizując

pojazdami, pieszymi i elementami infra-

nie parametrów oświetlenia każdorazowo

ryzyko porażki i będącego jej skutkiem

struktury. Obowiązkiem pracodawcy jest

wymaga sprawdzenia pożądanych wartości

wypadku – tłumaczy ekspert.

także ustalenie i wskazanie maksymalnej

oświetlenia we wskazanych tablicach, za-

prędkości jazdy. We wszelkich pomiesz-

wartych w PN-EN 12464-1:2012 – mówi

UNIKANIE USZKODZEŃ

czeniach, w których przebywają ludzie,

Krzysztof Rajecki, projektant oświetle-

MECHANICZNYCH

konieczne jest także wyznaczenie dróg

nia w firmie TRILUX Polska. – W przypadku

Powodem utraty stabilności regałów

ewakuacyjnych.

składów i magazynów zaleca się, by eksplo-

Fot. Still

mogą być także uszkodzenia mechaniczne

atacyjne natężenie oświetlenia – Ēm wyno-

podpór. By im zapobiegać, w krytycznych

GWARANCJA WIDOCZNOŚCI

siło co najmniej 100 lx; ujednolicona ocena

miejscach – jak narożniki i krawędzie

Istotne znaczenie dla bezpieczeństwa

olśnienia – UGRL≤25; minimalna równo-

od strony korytarzy o dużym natęże-

ma nie tylko wspomniana przy okazji rów-

mierność natężenia oświetlenia – Uo≥0,40,

niu ruchu – warto umieścić żółto-czar-

nomiernego umiejscawiania palet widocz-

a minimalny wskaźnik oddawania barw Ra –

ne bariery, uniemożliwiające wózkom

ność na widły i ładunek, ale także – wokół

60. Obszary pakowania i wysyłania mają

bezpośredni kontakt z regałem. Ryzyko

pojazdu: na elementy infrastruktury i in-

wyższe wymagania: Ēm≥300 lx; UGRL≤25;

minimalizuje także wyznaczenie i wizu-

nych uczestników ruchu. – Ze względu

Uo≥0,60; Ra≥60 – tłumaczy ekspert TRILUX

alne oznaczenie alejek wystarczająco

na zastosowanie w magazynach wysokie-

Polska. Dodatkową trudnością w magazy-

szerokich, by swobodnie między nimi

go składowania elektrycznych reach-truc-

nach wysokiego składowania jest duża

manewrować. Niezwykle istotna jest tak-

ków oraz wózków systemowych, które

odległość między stropem a posadzką.

że edukacja operatorów i promowanie

dzięki napędowi elektrycznemu poruszają

Ze względu na fakt, że normy oświetle-

określonych postaw – niezastawiania

się niemal bezgłośnie, warto zadbać o do-

niowe mówią o pomiarach na wysokości,

korytarzy obiektami, mogącymi utrudnić

datkowe oznaki ich obecności – mówi

na której wykonywane są zadania wzro-

jazdę, zgłaszania najdrobniejszych na-

Paweł Włuka. – Skutecznymi rozwiąza-

kowe, zapewnienie dość dużego natężenia

wet kolizji. W przypadku bardzo wąskich

niami tego problemu są: znany z samo-

– szczególnie podczas prac na najniższych

alejek roboczych zalecane jest zautoma-

chodów ciężarowych dźwiękowy sygnał

kondygnacjach – może wymagać wyko-

tyzowane prowadzenie pojazdów, np.

cofania oraz wyświetlający na podłożu

rzystania opraw oświetleniowych dużej

przy pomocy nitki indukcyjnej. Konieczna

kilka metrów jaskrawy, błękitny punkt

mocy o odpowiednim rozsyle światła.

E K S P L O A T A C J A
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PROJEKTOWANIE
BEZPIECZEŃSTWA
W MAGAZYNACH
PROJEKTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA – CZĘŚĆ 2.
BEZPIECZEŃSTWO W ODNIESIENIU DO
URZĄDZEŃ
TOMASZ CHOJNACKI
Sprzęt. Temat rzeka. I to nie jakaś Wisełka, ale przynajmniej Jangcy albo Missisipi. Producenci
bezustannie zaskakują nas nowymi rozwiązaniami. W tej chwili nikogo już nie dziwią elastyczne
bariery i ochraniacze, systemy wizyjne na wózkach czy też systemy ostrzegania przed nadejściem pieszego.
Co więcej, „nowe zabawki” wcale nie wypierają starych. Innymi słowy, gama produktów z kategorii
ochronnych, bezustannie się poszerza, a niezależnie od nowoczesności rozwiązań, obszerność zagadnienia
związanego z bezpieczeństwem w aspekcie sprzętowym jest na tyle duża, że wystarczałaby na nakręcenie
co najmniej kilkunastoodcinkowej serii dokumentów na kanale Discovery.
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OBSZERNOŚĆ ZAGADNIENIA

podłużny element o przekroju kołowym, pozbawiony gwintu,

Wykonując spokojny kilkuminutowy spacer po magazynie,

otworów, czasami zagięty. O czym tu rozmawiać w przypadku

wydaje się, że nie ma tutaj zbyt wielu elementów, nad którymi

takiego elementu?

pracują rzesze specjalistów. O czym tu deliberować? O słu-

No cóż, ten mały, wyprofilowany kawałek metalu spełnia

pach i belkach? O wózkach, które w swojej funkcjonalności w za-

określoną funkcję i musi być wykonany z odpowiedniego mate-

sadzie nie zmieniły się od lat? O przenośnikach, które choć mają

riału. Jego kształt jest dokładnie projektowany w taki sposób,

elementy ruchome, są w zasadzie zlepkiem fragmentów modu-

aby można było go (możliwie) łatwo włożyć w otwór i trudno wy-

łów o identycznym wyglądzie?

jąć, aby ktoś nie wyjął go bez wyraźnych powodów. Ktoś zatem

A jednak... Aby pokazać, jak złożone są to zagadnienia, na do-

pracował nad jego kształtem. Jego funkcją jest „powstrzymywa-

bry początek, jako przykład weźmy sobie najprostszy, najmniej-

nie” belki przed przypadkowym wypięciem, ale również w okre-

szy, jednoelementowy i najbardziej banalny element jaki możemy

ślony sposób! Zbyt mała odporność na siły ścinające szybko

znaleźć w magazynie – zawleczkę regałową. W większości przy-

spowoduje zniszczenie elementu. Z kolei zbyt twarda zawleczka

padków jest to wykrojony z blachy kawałek metalu lub krótki,

może spowodować, że wywieranie siły na spód belki poprzez

E K S P L O A T A C J A

bezpieczny magazyn eksploatacja

CZYTASZ: Projektowanie bezpieczeństwa w magazynach

unoszenie wideł do góry, wywoła powstawanie niepożądanych
sił, wgięcie belki, a w skrajnym wypadku wywróci regał! Wytrzymałość takiej zawleczki jest oczywiście liczona i powiedzmy,
że wartość tej odporności kończy się na wartości siły rzędu 500
kG. Zbyt sztywne zabezpieczenie jest tak samo złe jak i zbyt
słabe. Z tego powodu, stosowanie zwykłych śrub jako zawleczek, nie jest dobrym rozwiązaniem. Czy to wszystko co można
powiedzieć o zawleczkach? Oczywiście, że nie. Niektóre firmy
kolorują łeb zawleczki i wytłaczają na nim swoje emblematy,
inni profilują je i zaginają, a jeszcze inni „komplikują” ich budowę
wkładając w nie jakieś sprężyny. Ile zatem materiału moglibyśmy

pomyśleć o luzach manipulacyjnych przy składowaniu, określa-

napisać o tym ostatnim typie zawleczek?

niu wysokości gniazd regałowych, doborze belek nośnych czy

Skoro o takiej zawleczce można od ręki napisać cały akapit, jak

też wcześniej, o promieniach skrętu wózków, które w specyfi-

obszerny byłby materiał mówiący o setkach innych elementów,

kacjach technicznych określa się z reguły dla palet o wymiarach

których budowa jest znacznie bardziej skomplikowana, których

800×1200 mm oraz 1000×1200 mm (2). Jednostka znajduje

wielkość jest zdecydowanie większa i które spełniają jeszcze

się na skrzyni ładunkowej, na którą może wjechać wózek,

istotniejsze funkcje w kontekście bezpieczeństwa i organizacji

który jeśli posiada maszt, to jego wysokość nie powinna się-

pracy? Nie mamy dzisiaj miejsca, aby porozmawiać o sztywno-

gać (w zależności od dokładnych wymiarów skrzyni pojazdu)

ściach masztów wózków, projektowaniu regałów przepływo-

2500 mm, a zgodnie ze sztuką to 2250 mm, gdyż wypada

wych czy ergonomii stanowisk roboczych usytuowanych przy

zachować 25 cm-owy luz. Wózek posiada widły, które zostają

liniach przenośnikowych. Omówimy jednak wybrane zagadnie-

wsunięte pomiędzy belki dystansowe palety (nazywane też

nia, na podstawie przykładu ukazującego jeden dzień z pracy

wspornikami zewnętrznymi, klockami, itp.), zależnie od orien-

pewnego magazynu, prowadzącego dość intensywny tryb życia.

tacji palety na skrzyni (wózek czołowy poradzi sobie z każdą

Przykład ten, pokaże z czym musi się ścierać się projektant i jak

paletą, wózki z podpieranymi nogami, pobiorą już tylko paletę

dużo wiedzy musi posiadać, aby planowane przez niego maga-

od strony „otwartej”). W przypadku doboru wózka, sprawdza

zyny spełniały odpowiednie standardy bezpieczeństwa.

się długość wideł i choć w przypadku palet standardowych nie
trzeba łamać sobie głowy, to w przypadku palet nietypowych

PROLOG PRZYPADKU

należy pamiętać, że istnieje coś takiego jak równanie równowagi

Gwiazdka zbliża się dużymi krokami, natężenie pracy w magazy-

wózka widłowego, w którym występują parametry takie jak

nach dystrybucyjnych branży FMCG rośnie z minuty na minutę,

udźwig wózka czy też środek ciężkości ładunku. Chodzi w tym

bo klienci całego mnóstwa sieci sklepów o infantylnie brzmią-

po prostu o sprawdzenie warunków stateczności wózka i za-

cych nazwach kwiatków, płazów i owadów przygotowują już

pobieżenie ewentualnemu wywróceniu pojazdu już na etapie

sobie świąteczne zapasy, m.in. napojów alkoholowych. Te zakupy

projektowania.

powodują, że w dużych magazynach dostawy i wysyłki, kilkukrotnie się zwiększają, a obrót towarem, w strefie przyjęcia i wydania przypomina działalność Ala Capone w czasach prohibicji
amerykańskiej. Czytelnik uśmiecha się pod nosem, ale projektant
musiał wcześniej poznać nowe środowisko pracy, włącznie z rodzajem składowanych ładunków, aby przeanalizować możliwy
scenariusz pracy i dokonać wstępnej oceny głównych zagrożeń.
W opisywanym przypadku, nie bez znaczenia jest też właśnie
rodzaj wspomnianego ładunku.
Do magazynu trafia niemała, bo na ok. 2,2 m wysoka jednostka ładunkowa. Jest to jednostka klasy EUR1, której wymiary
(800×1200 mm) (1) projektant musi uwzględnić pod kątem
dalszych zadań. W takim miejscu sprawdza się wymiary palet,
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przewisy, masę, stateczność, itp., bo przecież ktoś będzie musiał
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Idźmy dalej, nasz operator (którego kompetencje też są brane

skoro wyjechaliśmy ze skrzyni, obróciliśmy się przodem w kie-

pod uwagę w projektowaniu magazynu, a konkretnie na etapie

runku jazdy, ale wysokość palety 2,2 m skutecznie ogranicza nam

wyznaczania elementarnych czasów cykli transportowych, które

widoczność?! Co należy wtedy robić? Jeżeli operator ma ograni-

uwzględniają cały szereg aspektów psychicznych i psychofi-

czoną widoczność, powinien jechać tyłem, najlepiej z prędkością

zycznych pracowników, takich jak właśnie kompetencje, a także

nie większą niż kilka km/h (co też tak naprawdę ustala się w in-

zmęczenie czy wpływ czasu trwania zmiany roboczej) pobiera jed-

strukcji wewnętrznej, nazywa dopuszczalnymi prędkościami jaz-

nostkę w bliżej nieokreślonym miejscu, gdzieś w obszarze dostaw.

dy i co ma już istotny związek z przepisami BHP).

Załóżmy, że pobieranie ładunków ma miejsce na wspomnianej
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skrzyni ładunkowej, a operator porusza się dobrej klasy wózkiem

POCZĄTEK AKCJI

widłowym. Następuje przyjazd, pochylenie i wprowadzenie wi-

Ufff..., opuściliśmy obszar przyjęć, pokonaliśmy mnóstwo trud-

deł, uniesienie wideł, przechył wideł do tyłu (tak, tak, każdą taką

ności, po drodze odstawiliśmy paletę w strefie przyjęć, wydzie-

elementarną czynność nie tylko się da policzyć, ale się wręcz

lonej białymi i żółtymi liniami, o szerokości 10 lub 5 cm wyko-

liczy!), itd., podniesienie ładunku i wyjazd ze skrzyni. Obrócić

nanych z farby odpowiedniej do rodzaju i stanu posadzki, aby

się nie mogliśmy, więc jedziemy tyłem. Pomocne jest tu zatem,

ustrzec się przed niepożądanymi konsekwencjami złego doboru

zastosowanie sygnalizatorów świetlnych (np. lampek generują-

technologii, jak np. odpryski, szybka ścieralność, mała widocz-

cych promień świetlny, skierowany na posadzkę, np. w odległości

ność, itp. (3). Ładunek odstał swoje, aby zostać pobranym przez

2–3 m na wprost od końca wózka) lub dźwiękowych (o określo-

innego magazyniera. Ten nadjeżdża lśniącym „reach-truckiem”

nym natężeniu dźwięku, wyrażonym z reguły wartością z zakresu

w żółtym kolorze (4), a potem udaje się do korytarza regało-

55–70 dB), gdyż większy lub mniejszy mógłby wystraszyć lub nie

wego, w którym... jedzie przed nim inny wózek. Jak się należy

być wystarczająco słyszalny. No, ale co nam z sygnalizatorów,

zachowywać w takiej sytuacji? Czy zachowanie odległości 3 dłu-
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gości wózka jest wystarczające? Wg pewnych źródeł to wymóg

składowania trzeba zamieścić na niskiej wysokości, aby nie trzeba

minimalny, ale co ma do tego projektant bezpieczeństwa?

było trafiać laserem na wysokości 7 czy 9 m i tracić na to czas?

Ów projektant, ma to do tego, że w przypadku magazynów

Może trzeba zastosować specjalną kabinę, w której umieszczony

dystrybucyjnych branży dóbr szybkozbywalnych (gdzie zdarza

będzie otwór, aby wiązka lasera nie musiała przebijać się przez

się, że jeździ nawet 200–300 wózków), musi wcześniej zasymu-

zaszronioną szybę? Może trzeba w ogóle ułożyć tą część procesu

lować, ile statystycznie wózków może znaleźć się w jednym ko-

tak, aby wyeliminować „strzelanie” laserem, a jednocześnie zmini-

rytarzu i jaki może być wpływ większej ilości wózków w jednym

malizować ryzyko błędu przy pobieraniu/odkładaniu ładunków?

miejscu na końcową wydajność całego układu. Ta wydajność jest

A już na pewno należy przewidzieć odpowiednie środki ochrony

oczywiście uzależniona od wielu czynników, a taka kongestia

indywidualnej (specjalne ubranie, specjalne buty, specjalne oku-

ruchu ma na to istotny wpływ.

lary, itp.), aby uniknąć przemarznięcia, zapalenia spojówek czy też

Nasz wózek zbliża się do celu, tj. do wskazanego na terminalu

pośliźnięcia na oblodzonej posadzce. I nie daj Boże, aby projektant

miejsca odkładczego. Terminal leży sobie w przygotowanym

nie uwzględnił bardzo często pomijanego kroku projektowego

do tego podręcznym miejscu na kokpicie wózka (tak, rozwiąza-

jakim jest utworzenie procedur bezpieczeństwa w miejscach

nia w wózkach są coraz bardziej ergonomiczne) i czeka aż kowboj

szczególnie niebezpiecznych. Przebywanie w mroźni do przy-

zechce nim strzelić. Ale czy tak samo będzie wyglądała pra-

jemności nie należy (5), ale konieczne jest założenie scenariusza

ca w magazynie z temperaturą – 15’ C? No, nie do końca... Pro-

ratunkowego na wypadek zaistnienia wydarzenia niepożądanego.

jektant musi wcześniej pomyśleć, jak rozwiązać proces w sensie

I tu kłaniają się „grzybki” bezpieczeństwa, ochrona przed zamknię-

technologicznym, aby wózkowy mógł zeskanować łatwo i szybko

ciem śluzy, niezawodność oświetlenia (przy braku okien jesteśmy

właściwy kod kreskowy. Jak to zrobić? Może kody kreskowe ozna-

bezsilni), zapewnienie asystenta dla zewnętrznych pracowników

czające miejsca adresowe i odpowiadające wszystkim poziomom

realizujących określone prace serwisowe, itd.
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getycznym (mamy więc tu wpływ fizjonomii na bezpieczeństwo),
a tym samym na wzrost zmęczenia. Długość czasu realizacji zadań
wzrasta o ok. 10%, a przy okazji wózkowy robi się nieuważny (obniżenie koncentracji, spadek uwagi, wzrost zmęczenia, opóźnione
reakcje, itd.). Przy 10-tej roboczogodzinie pracy, wkładanie palety
do gniazda regałowego jest już nieco monotonne – operator, nie
wysuwa masztu do końca, a w zamian podjeżdża nóżkami wózka
niebezpiecznie blisko słupa regałowego. Co się dzieje tym razem?
Wózek o masie rzędu 3.500 kg, powiększonej o ładunek o masie
marnych 500 kg, jadący z zawrotną prędkością 3 km/h, wywołuje
pęd, którego wielkość nie daje większych szans naszemu biednemu słupowi, w postaci stalowego profilu, giętego na zimno (który
klient dzisiaj zainwestuje w słupy z dwuteownika równoległościennego?), o grubości blachy już nawet jedynie 1,8 mm (!!!). Z poWracamy jednak do nieco bardziej przyjemnego środowiska

mocą przychodzi nam ochraniacz słupa, którego niewdzięczną

pracy, jakim jest nasz skromny korytarz regałowy. Nasz wózek

funkcją jest wielokrotne przyjmowanie uderzeń, aż do momentu

zbliża się do celu i aby wstawić paletę w odpowiednie miejsce,

całkowitego zniszczenia, a czasami nawet barbarzyńsko dłużej...

musi wykonać 90’-stopniowy skręt. Aby udało mu się to zrobić,

Niestety, taki ochraniacz, zgodnie z wytycznymi zawartymi w stan-

ktoś musiał zaprojektować układ regałów, który uwzględniał

dardach regałowych, ma przyjąć „cios” o wartości jedynie 400 Nm,

szerokość korytarza roboczego dla konkretnego rodzaju wóz-

ale zawsze to lepiej niż nic (8). Obecność ochraniacza w środkowej

ka i z konkretnym ładunkiem. Jeśli jest to wózek z wysuwnym

części rzędu regałowego to luksus, bo przepisy tego nie wymagają.

masztem umiejętności operatora powinny być nieco większe,

Sugerują jednak, że ochraniacze słupów i ram powinny być obec-

niż w przypadku „zwykłej czołówki.” (6) Niektóre firmy, na eta-

ne na czołach rzędów oraz na skrzyżowaniach, co potraktujemy

pie projektowania magazynu wymagają, aby projektant określił

jako rozwiązanie satysfakcjonujące nas jedynie częściowo. Bez

wymagania formalne i kompetencje przyszłych pracowników,

komentarza pozostawimy jednak sytuacje, w których w nowych

a takim elementem są m.in. uprawnienia do pracy na wózkach.

magazynach nieobecne są jakiekolwiek urządzenia ochronne,

Jak przebiegają kursy do pracy na wózkach wszyscy wiemy...

tylko dlatego, że całkowicie niekompetentny handlowiec (nie

Tak czy inaczej, nasz operator z powodzeniem wprowadził ła-

możemy go nazwać doradcą, a tym bardziej projektantem), chcąc

dunek w gniazdo usytuowane na wysokości 8500 mm. Jak tego

zbić cenę w ofercie możliwie nisko, okroił ofertę nie z marży, ale

dokonał? Powiedzmy, że ten magazyn projektował kompetentny

właśnie z ochraniaczy.

inżynier i wczuł się w rolę operatora. Uwzględnił on bowiem:

Mamy więc ochraniacz, który chroni nas w jakimś stopniu

a) pionowe i poziome luzy manipulacyjne zalecane w normie

przed uderzeniem, ale... jedynie do wysokości 40–50 cm.

EN-15629, które w tym wypadku wynoszą odpowiednio 125

Uderzenie poza strefą ochronną, kończy się deformacją regału.

mm i 75 mm, b) konfigurację wózka, wybierając trójsekcyjny

Tu pojawia się kwestia przeglądów regałów oraz oceny uszko-

maszt w wózku o parametrach technicznych wyższych niż

dzeń, w których wartości graniczne to 3 mm i 5 mm w zależności

„graniczne”, aby praca była bardziej swobodna, c) rozwiązania

od strony wgięcia słupa. W to wchodzić nie będziemy, bo to jest

techniczne ułatwiające obsługę regałów (np. kamery, systemy

bardziej eksploatacja, a nie projektowanie. Nie mniej jednak,

preselekcyjne, wiązki laserowe), d) minimalne wartości oświetle-

mądry projektant był również inspektorem (badał regały i bez-

nia, zawarte z kolei w normie EN-12464, e) płaskość posadzki,

pieczeństwo magazynowe) i wie, jak wygląda życie w maga-

określając jej minimalne wymagania dotyczące płaskości i rów-

zynie. Na bazie swojego bogatego doświadczenia, zasugeruje

ności, zawarte dla odmiany w dokumentach EN-15512 czy też...

on mocno, zastosowanie ochraniaczy we wszystkich możliwych

oczekiwanym wciąż FEM 10.2.14 (7), f) itd.

miejscach, a dodatkowo uzasadni to rzetelnym rachunkiem ekonomicznym (9). Przy okazji dodamy, że rodzaj kotwy mocującej
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ma znaczenie szczególne w przypadku ochraniacza. Taki chłopiec

Świetnie, w naszym magazynie pracuje się komfortowo. Mamy

do bicia, bezustannie przyjmuje uderzenia, które „biorąc na kla-

jednak okres świąteczny więc wózkowi muszą i/lub chcą realizo-

tę” przekazuje siłą rzeczy na śruby mocujące. Tu z kolei kłaniają

wać nadgodziny. Wiąże się to ze zwiększonym wydatkiem ener-

się kwestie rodzaju mocowania (mechaniczne lub chemiczne,
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gdzie klej też ma lepszą lub gorszą jakość), wielkości śruby, jej
długości i głębokości mocowania, jej jakości, mocowania w obszarze dylatacji, momentu skręcającego przy mocowaniu (!) i wielu innych szczególnych rzeczy, które nikomu nawet na chwilę nie
przyjdą do głowy.
Ale na jedną rzecz zwrócimy uwagę, ku przestrodze i pokazując żółtą kartkę stosującym niewłaściwe praktyki osobom
instalującym ochraniacze (niezależnie czy zarządca magazynu
robi to sam czy zleca serwisowi). Zanim przejdziesz do instalacji
tego banalnego urządzenia, za pomocą równie banalnych 4 śrub,
dopuść myśl, że jest coś takiego jak projekt, w którym napisane
są nie tylko wspomniane w poprzednim akapicie wytyczne, ale
także wyraźnie napisana odległość ochraniacza od słupa! Jeśli
masz problem, zaczerpnij odrobinę wiedzy z dokumentu EN15620 (np. dla ochraniacza o wysokości do 600 mm, możesz

aby go wymieniać. Jeśli to nie zadziała, to jedynym racjonalnym

zainstalować ochraniacz w odległości 25–40 mm od słupa, bez

rozwiązaniem jest wymiana takiego decydenta.

obawy, że zaburzysz poziome luzy manipulacyjne), nie montuj

Nasz wózkowy odłożył paletę i ochoczo jedzie po następną.

ochraniacza w odległości 10 mm od słupa i 5 mm od dylatacji

Na horyzoncie pojawia się jego kolega, „piker” (magazynier

(10) i miej na uwadze, że właściwe rozmieszczenie ochraniaczy

realizujący proces zbierania zamówień) pędzący na „rydwanie”

wpływa na jakość pracy w korytarzach roboczych.

(wózek napędzany, do transportu poziomego, z zabudowanym

No, ale co z naszym wózkowym? Biedny gość, zasuwa już

miejscem dla operatora) lub „skuterze” (wózek napędzany,

10-tą godzinę i myśli już sobie, że zawartość przewożonej pa-

z miejscem dla operatora stojącego tyłem do transportowa-

lety mogłaby znaleźć lepsze miejsce docelowe niż opatrzone

nych na widłach ładunków) łamiąc ograniczenia prędkościowe

jakimś kodem kreskowym, gniazdo paletowe. Zdarza mu się

zapisane w (utworzonej wcześniej np. przez wykwalifikowanego

zatem uderzyć w słup kilka razy i co dziwne, w tym samym

BHP-owca) instrukcji stanowiskowej. Order-pikerzy są już kom-

miejscu. Czy to może być przypadek? Może tu wystąpić sytu-

pletnie obładowani pracą. Szefowie magazynów, kierowani na-

acja, że zagęszczenie uszkodzeń w jednym, małym obszarze,

rzuconymi przez zwierzchnictwo minimalnymi do zrealizowania

nie jest przypadkowe. Nie musi to wynikać z błędu projektanta

„targetami”, byliby najbardziej zadowoleni z niewolniczej pracy

(może, dlaczego nie), ale np. z niewłaściwego sposobu zarzą-

magazynierów, w której, w wyniku wywartych nacisków, „kej-pi-

dzania alokacją ładunków (towary najbardziej usytuowane

-aje” dotyczące ilości zrealizowanych zamówień, zbliżyłyby się

rotujące w najtrudniejszym do obsługi miejscu, a do tego przy

do wartości bliskich nieskończoności. Mamy wówczas do czy-

drzwiach prowadzących do łącznika z działem logistyki. Projek-

nienia z wszechobecnym we wszechświecie, prawem przyczy-

tant musi umieć sobie zasymulować takie rzeczy, musi je czuć

ny i skutku, o którym w ferworze świątecznych przygotowań,

na etapie kształtowania koncepcji, musi w końcu przekonać

wielu szefów, po prostu zapomina lub co gorsza, wiedzieć nie

inwestora, że na bezpieczeństwie się nie oszczędza, a tym sa-

chce. W wyniku wywieranej presji, zwiększonego natężenia pra-

mym zaprojektuje odpowiednio ukształtowany system regałowy

cy w magazynie, przepracowania i niekoniecznie zbyt wysokich

wyposażony w urządzenia ochronne we wszystkich możliwych

premii, wózkowi, chcąc zrealizować najważniejsze, narzucone

miejscach. Czemu jest to takie istotne? Wózkowego przeko-

im zadania, spychają na dalszy plan aspekty związane z bezpie-

nywać nie trzeba, praca zwyczajnie będzie bezpieczniejsza.

czeństwem, a tym samym nie zwracają uwagi na uderzane raz

Kierownika magazynu podobnie – zwiększenie bezpieczeństwa,

po raz słupy, nie zgłaszają uszkodzeń kierownictwu, pomijają

zmniejszenie kosztów napraw, sprawniejsza praca, zadowolenie

czynność codziennego i cotygodniowego przeglądu regałów (11)

podwładnych, itd. Z kolei dyrektora przekonamy tym, że zawa-

i zapominają, że projektant bezpieczeństwa myślał właśnie o ich

lony regał to przeogromne straty dla firmy, a ochraniacze łącz-

bezpiecznym powrocie do domu, kiedy pisał instrukcję pracy,

nie z montażem to zaledwie koszt 40–60 zł/szt. Jeśli ten czło-

wyliczał procesy magazynowe, dla nich wyszukiwał urządzenia

wiek ma problem z wydaniem pieniędzy to należy uświadomić

do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa czy też proponował

mu, że 99% wszystkich uszkodzeń jest powodowanych pracą

środki ochrony indywidualnej (np. w oparciu o załącznik A, Roz-

wózka. W końcu człowiek nie skopie słupa do takiego stopnia,

porządzenia (...) w sprawie ogólnych przepisów BHP).
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tym o same siebie i elementy regału. Hałas wcale nie jest taki

O ile w rzeczywistości występują magazyny, w których dba-

wielki, ale przeraźliwe są już momenty końcowych upadków

łość o bezpieczeństwo jest istotnym elementem ich funkcjo-

elementów uderzających o posadzkę. Zawarte w kartonach

nowania (12), o tyle, kreślony w niniejszym artykule przypadek

butelki z alkoholem rozbijają się jedna po drugiej, pozostawiając

(wypadek) miał miejsce co najmniej kilkukrotnie, a sceneria

po sobie jedynie przyjemną i ekstremalnie intensywną woń dę-

środowiska pracy była zbliżona do opisywanej. Jak to się

bowej beczki i drobne kawałki szkła, charakteryzujące się ostrą

stało? Wracamy do przypadku... Pikerzy pracują więc na obro-

krawędzią (15).

tach z czerwonego zakresu swoich wskaźników, bliższego raczej

W magazynie następuje konsternacja. Część ekipy zdążyła już

końcowi niż początkowi i realizują kolejne zlecenie z towarami,

się uciec, pozostała z oddali obserwowała ze smutkiem ponoszo-

które za chwilę zostaną załadowane na skrzynie pojazdów,

ne straty. Nawet mecz Brazylia-Niemcy zakończony wynikiem

które z kolei szybko popędzą do mini-, super – i hipermarketów.

1:7 nie wywołał takiego poruszenia. Całe szczęście nikt nie

Obecność aż 7-miu operatorów w jednym, 28-metrowym kory-

ucierpiał w wyniku tego zdarzenia, co nie znaczy jednak, że takie

tarzu roboczym to już tłok (raz jeszcze przypominamy pojęcie

rzeczy nie mają miejsca (16). Kierownictwo przybywa na miej-

kongestii ruchu). Każdemu się śpieszy, każdy jest rozliczany

sce z widocznymi gołym okiem palpitacjami serca. Co się dzieje?

za czas pracy, każdy chce wyjść punktualnie. Niestety, tym razem

Oczywiście, po takim wypadku trudno o szybkie opadnięcie

projektant nie planował magazynu na tak duże natężenia pracy,

emocji i racjonalne myślenie. Kto by myślał o jakimś bezpieczeń-

bo sam inwestor nie uwzględnił aż tak dużej dynamiki wzrostu

stwie, kiedy nie może się już zdarzyć nic gorszego niż zawalnie

(mamy więc do czynienia z wpływem aspektów handlowych

regału z luksusowymi alkoholami o wartości łącznej rzędu 3 mln

na wydajność i bezpieczeństwo pracy). Zaczyna robić się nie-

zł?! Kierownictwo omawianego magazynu, w tej jedynej sytuacji

ciekawie... Wczoraj wypaliła się żarówka nad korytarzem, przez

pojawia się na pierwszej linii frontu i po zachowaniu bezwzględ-

co jest istotnie ciemniej, ale nikt nie miał czasu na jej wymianę.

nie minimalnych procedur (wezwanie służb ratunkowych, kon-

Mijanie się wózków nie powoduje już obniżenia prędkości i przy-

takt z kierownikiem magazynu i magazynierami znajdującymi

pomina czasem wyścigi Formuły 1, ale najgorsze dopiero przed

się najbliżej wypadku) wkracza odważnie do magazynu, nie

nami. Kolejny wózkowy uderza w wyraźnie zniszczony już

myśląc o negatywnych konsekwencjach takiego działania. Opary

słup, nie przejmując się obowiązkiem dbałości o wyposażenie w miejscu pracy, kierując się przy tym prawdopodobnie
poczuciem żadnej, bo zbiorowej odpowiedzialności za mienie
firmy. Uderzenie to spowodowało wyraźny stopień uszkodzenia mechanicznego w postaci wgięcia rzędu 30 mm od strony
czoła słupa, któremu towarzyszyły poczynione już wcześniej:
3 wgięcia ścianki bocznej słupa wielkości 15–25 mm, rozerwana
perforacja, zwężenie szyjki profilu, widoczne lekkie wyboczenie, a także skręcenie stopy (prawdopodobnie z tego powodu,
że jakiś dostawca pozwolił sobie na zastosowanie tylko 1 kotwy mocującej, bo w przeciwieństwie do normy australijskiej
(13), nie zastosował 2 kotew do zamocowania jednego słupa).
Nośność nominalna słupa spada w takiej sytuacji o co najmniej
50%, a nawet znaczenie więcej (14). Uszkodzenie natychmiast
wpadło w oko najbliżej znajdującego się magazyniera, który z powodu zdemolowanego wręcz słupa, wzniósł alarm. Wózkowi
wcisnęli gaz do dechy, aby wyewakuować się z niebezpiecznego
obszaru. Żywot słupa dobiegł końca, chociaż chwila zgonu miała
nastąpić dopiero za nieuniknione kilka sekund. Zmiany w strukturze wewnętrznej, zniszczenie profilu, utrata nośności, stabilności lokalnej czy jakikolwiek inny potencjalny bezpośredni
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powód załamania ramy nie miał w tamtej chwili znaczenia. Regał
zapada się do środka, palety spadają w dół, rozbijając się przy
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alkoholu, pochodzące z rozbitych tysięcy butelek są tak gęste,
że dochodzi do upojenia alkoholowego pomimo braku jego
fizycznego spożycia! Co teraz? Czy za przebywanie w miejscu
pracy w takim stanie należy (zgodnie z prawem i regulaminem
pracy) wyciągać konsekwencje? Gdzie znajduje się procedura
działania na takie sytuacje? Jak teraz sprawdzić kto jako ostatni
uderzył w słup kiedy wbrew zaleceniom projektanta, zainstalowany monitoring charakteryzuje się obrazem bardzo niskiej
rozdzielczości? Co dalej?
REFLEKSJE
Dalej toczy się życie. Projektant magazynu i systemu bezpieczeństwa swoje zrobił, ale z praktyką wyszło inaczej. Od tego

Projektant magazynu ponosi
społeczną oraz techniczną
odpowiedzialność za poziom
bezpieczeństwa środowiska
magazynowego, będący
bezpośrednim efektem jego

momentu, dbałość o bezpieczeństwo nabierze zupełnie innego

intelektualnej, twórczej

wymiaru, bo na przeprowadzonych w firmie, wewnętrznych,

pracy inżynierskiej.

licznych „wytopach czasu”, które sprowadziły się do oszacowania
strat i znalezienia winnego, podjęto finalnie decyzję o przyznaniu
określonego budżetu na „nieproduktywny” obszar funkcjonowania zakładu jakim jest dział BHP. Być może ktoś docenił przy okazji starania projektanta, który zaledwie kilka lat temu, przy okazji

rza roboczego dla ładunków niestandardowych; wypełnie-

projektowania magazynu, położył szczególny nacisk na urzą-

nia w gniazdach regałowych; obciążenia statyczne i obciążenia

dzenia ochronne, jakość słupów regałowych, istotę przestrze-

dynamiczne w liczeniu podestów, posadzek, a nawet przy

gania instrukcji pracy, zachowywanie ograniczeń na drogach

odkładaniu palet w regałach; wyjścia ewakuacyjne oraz ich

wewnętrznych i regularne krótkookresowe przeglądy regałów.

przebieg; czynniki budowlane i architektoniczne; rozmiesz-

Na podstawie rzeczywistego przypadku z magazynu dys-

czenie urządzeń gaśniczych oraz swoboda dostępu, a także

trybucyjnego, omówiliśmy sobie krótko z czym musi mierzyć

ich oznakowanie; akumulatorownia i specyfika związana z jej

się projektant magazynu i systemu bezpieczeństwa, będącego

użytkowaniem; wymiana elektrolitu w bateriach kwasowych

integralną jego częścią. Autor pragnie podkreślić, że zakres poru-

oraz charakterystyka innych rodzajów baterii; wpływ niskich

szonych zagadnień to jedynie malutki zbiór setek (!) elementów,

temperatur w magazynach chłodniczych na eksploatację sprzę-

pomiędzy którymi występują tysiące współzależności (!!), jakie

tu; doświadczenie operatorów oraz wielkość zespołu, a także

należy właściwie rozumieć i poprzez które rozwiązać mnóstwo

odpowiedzialność za mienie; składowanie blokowe i sterowanie

problemów projektowych. Zauważmy, że przedstawiony wypa-

ładunków; wysokości podnoszenia ładunków; długości dystan-

dek to prosty przykład procesu magazynowego w obiekcie z nie-

sów oraz ich wpływ na prędkość jazdy i wydajność pracy; para-

skomplikowaną infrastrukturą i nie stwarzającymi zagrożenia,

metry techniczne wózków, takie jak przyśpieszenie, hamowanie,

zestandaryzowanymi ładunkami.

promień skrętu, środek ciężkości, masa środka transportu; jakość

W praktyce projektowej, inżynierowie stykają się z wieloma,

oznakowania poziomego oraz jakość projektu organizacji ruchu

bardzo zróżnicowanymi aspektami. Nie wspomnieliśmy i nie roz-

wewnętrznego, również na drogach otwartych; kwasowość

winęliśmy w niniejszym artykule elementów takich jak: aspekty

środowiska i czynniki korozyjne; punkt rosy, środowiska koroz-

psychologiczne; środki ochrony indywidualnej, wymagania prze-

jogenne i cynkowanie elementów (17); rodzaje dylatacji, jakość

pisów w tym zakresie oraz użyteczne rozwiązania techniczne;

ich wykonania i wpływ na zużycie kółek wózków, a także wpływ

skomplikowany proces komisjonowania; praca z przenośnikami

na montaż regałów i późniejszą ich eksploatację; brudzenie po-

oraz owijarkami; praca na wysokości i zabezpieczenia; pra-

chodzące od opon oraz ich wpływ na środowisko spożywcze;

ca w obszarze doków i bram; jakość i nośność palet; uwzględ-

praca wózków w obszarach zewnętrznych i zadaszonych oraz

nienie wartości opałowej dóbr w kontekście rozdzielania stref

potrzebne urządzenia czyszczące; wytyczanie dróg za pomo-

składowania; palność i wybuchowość ładunków; dobór i kon-

cą barierek; swobodny fragment dolnej części słupa, którego

figuracja osprzętu do wózków; ładunki nietypowe i bardzo

długość ma krytyczne znaczenia dla zjawiska wyboczenia;

ciężkie; wyznaczanie minimalnej wartości szerokości koryta-

współzależność nietypowych ładunków, specjalistycznego
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należy, wybitną umiejętność unikania odpowiedzialności przez
takie firmy i zarządzające nimi osoby.
Z drugiej strony, autor nawołuje zarządców magazynów,
aby mając na uwadze zdrowie i życie pracowników, wyciągnęli z portfeli firmowych niewielkie z reguły (w stosunku do posiadanego kapitału firmowego) środki na podnoszenie poziomu
bezpieczeństwa, szczególnie, że pojawiające się (choćby w niniejszym artykule) przypadki wypadków nie należą do rzadkości.
Wydaje się wręcz żałosne i bardzo niebezpieczne, kiedy bogate
firmy nie chcą poświęcić skromnych 17.400 zł na profesjonalny
projekt organizacji ruchu i oznakowania poziomego w magazynie o powierzchni ~1ha, zważywszy na proste fakty występujących w nim bardzo dużych przepływów, obecności ładunków
niebezpiecznych i... czołowej pozycji firmy w światowym rankingu firm świadczących usługi logistyczne. Usprawiedliwieniem
takiej postawy może być fakt silnego niezrozumienia istoty
aspektów bezpieczeństwa, a także konieczności wykonania
ogromnej pracy projektanta, poprzedzonej wieloletnim zdobywaniem doświadczenia w tym zakresie. To z resztą dotyczy wielu
innych aspektów projektowania przemysłowego.
Bezpieczeństwo jest przyszłością, którą najwyraźniej widać
m.in. w aspekcie sprzętowym. Niniejszy artykuł dotknął w znikomym stopniu ogrom zagadnienia bezpieczeństwa związaosprzętu i konfiguracja związanych z nimi systemów składowa-

nego z urządzeniami, w którym poruszono problemy jedynie

nia, jak np. regały o podwójnej głębokości obsługiwane wózka-

na poziomie użytkowym. Ominęliśmy poziom konstrukcyjny,

mi z wysuwnym masztem i widłami teleskopowymi; wpływ palet

finansowy oraz częściowo organizacyjny. Tym samym, autor

mokrych i wentylacji oraz sposobów przechowywania na jakość

wyraźnie sugeruje dbałość o wszystkie elementy bezpieczeń-

nośników; uwzględnianie masy osprzętu przy określaniu udźwi-

stwa i zaprasza do kolejnej części niniejszej serii, w której omó-

gu wózka; itd., itd., itd. Na wymienianie innych aspektów nie

wione zostaną aspekty typowo organizacyjne.

możemy poświęcić reszty dnia, więc zamykamy tą skromną
listę i przechodzimy do jeszcze skromniejszego podsumowania

PRZYPISY

naszych rozważań.

(1) Jako ciekawostkę przytaczamy informację, że kolejność podawanych wymiarów
ma znaczenie, więc 800×1200 mm jest w tym przypadku poprawne.
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PODSUMOWANIE

(2) To są wymiary 2-óch najpopularniejszych typów palet i dla nich podawane

Wspomniany zbiór aspektów ma pośredni lub bezpośredni

są w specyfikacjach technicznych wymiary tzw. Asterixa, czyli szerokości korytarza

związek z projektowaniem bezpieczeństwa w sensie sprzęto-

roboczego. Dla ładunków innych, należy wykonać osobne obliczenia.

wym. Projektant magazynu ponosi społeczną oraz techniczną

(3) Projektowanie oznakowania poziomego to kolejne zagadnienie, które mogłoby

odpowiedzialność za poziom bezpieczeństwa środowiska ma-

spokojnie stanowić semestralny przedmiot na wykład i ćwiczenia na wydziałach,

gazynowego, będący bezpośrednim efektem jego intelektualnej,

gdzie studiuje się transport wewnętrzny. Czytelnika zachęcamy do zapoznania

twórczej pracy inżynierskiej. Autor, podkreśla tu ścisły związek

się z artykułem https://log4.pl/oznakowanie-poziome(1),416,15772.htm

wielu aspektów projektowania magazynu (organizacja, techno-

(4) Jeśli ktoś się zastanawiał czemu kolor żółty, pomarańczowy, a także niebieski

logia, bezpieczeństwo, koszty i nakłady finansowe) i wyraża silny

dość często występują w magazynie, to od razu wyjaśniamy. Kontrasty między

sprzeciw wobec pseudoprojektantów i nieuczciwych firm dorad-

kolorami mają zwiększać widoczność elementów (np. belek na regale), a kolory ja-

czych, których usługi sprowadzają się do nic nie znaczących, po-

skrawe pełnią funkcję ostrzegawczą. Sama Matka Natura stworzyła w tym zakresie

zbawionych jakości i merytorycznej treści „porad”, nazywanych

spójny system kolorów, w którym żółć i pomarańcz już w czasach prehistorycznych

profesjonalnymi projektami i doradztwem logistycznym, często

bardzo często odgrywały funkcje ostrzegawcze, będące wyrazem gorącego ognia

samozwańczo nazywanym najlepszym w kraju. Docenić jednak

czy trującej siarki, co juz dawno temu odkryli ewolucjoniści.
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(5) Autor miał okazję badać magazyn z temperaturą (-30°C) w miesiącu czerwcu,

odporne na przecięcia! Z tego powodu, autor sugeruje rozważny wybór dostawcy

kiedy temperatura zewnętrzna wynosiła (+30°C). Skok temperaturowy wyni-

regałów, choćby miał najjaśniej lśniące pantofelki, a jego firma była w czołowej

kający z 60-stopniowej różnicy i praca w ciemnym pomieszczeniu z oblodzoną

10-ce producentów na świecie.

powierzchnią stanowią prawdziwą lekcję z projektowania bezpieczeństwa.

(11) Całe szczęście, czynność przeglądów regałów, zarówno eksperckich jak i krót-

(6) Większość kursów uprawniających do pracy na wózku to mizerne szkolenia,

kookresowych robi się w naszym kraju coraz bardziej istotna. Ogromną rolę odgry-

nie spełniające żadnych standardów dydaktycznych i nie przygotowujące do pracy

wa tutaj PSTM, realizując specjalistyczne szkolenia dla PRSES-ów, a także oferując

na wózku czołowym, już nie mówiąc o wózku z masztem wysuwnym czy też wózku

niezależną i najwyższej jakości wiedzę w tym zakresie. www.prses.pl

wąskokanałowym.

(12) Doskonałym przykładem są tutaj firmy biorące udział w konkursie Bezpieczny

(7) Prace ERF-u dobiegają w tym zakresie ku końcowi, więc lada chwila możemy

Magazyn, w których pracują doskonali fachowcy dbający o wewnętrzne bezpie-

się spodziewać niezwykle użytecznej dokumentacji w tym zakresie. Autor już w tej

czeństwo pracy w magazynach. Autor z przykrością stwierdza, że w obecności tych

chwili potwierdza dużą użyteczność wspomnianej dokumentacji.

osób, jego wiedza na temat bezpieczeństwa wyraźnie blednie, a przykład takich

(8) Coraz „słabsze” konstrukcje przejawiające się cienkimi blachami słupów czy

osób można zobaczyć tutaj: http://bmlog4.pl/wydania/2017-kw-1/index.html#/7

też ochraniaczami o małej odporności na uderzenia są wynikiem tzw. kompromisu

(13) Skoro Australijczycy wprowadzili standard co najmniej 2 kotew do montażu

pomiędzy minimalnym poziomem bezpieczeństwa, a aspektami ekonomicznymi.

jednej stopy, czemu Europejczycy czy Polacy nie mieli by tego zrobić? Polecamy

Autor stwierdza, że trzeba powiedzieć wprost, z czego to wynika, parafrazując

artykuł: http://bmlog4.pl/wydania/2016–06/index.html#/21

co nieco przedstawione tu oficjalne wyjaśnienie. Naciski klientów na bezustanne

(14) Wg wyników badań, przedstawionych przez jednego z producentów regałów.

obniżanie cen, doprowadziły do tego, że zamiast pracować nad lepszą jakością

(15) Jako ciekawostkę podajemy tu informację, że w środkach transportu, szyby

wyrobów, producenci ścigają się w odchudzaniu konstrukcji, stosując cieńsze

szklane, wykonane są ze szkła organicznego, które w sytuacji stłuczenia, rozbijają

blachy i doprowadzając do powstawania regałów, np. stężanych tylnymi elemen-

się na małe kawałki z tępymi krawędziami, asekurujące tym samym przed niepo-

tami (które jeszcze 10–15 lat temu były rzadkością), które niosą ze sobą istotne

żądanym skaleczeniem.

ograniczenia, choćby w postaci istotnych ograniczeń w sytuacji chęci rekonfiguracji

(16) Polecamy czytelnikom śledzenie również zagranicznej prasy branżowej, w któ-

belek przez użytkownika.

rej znacznie częściej przeczytamy o zaistniałych wypadkach. Podajemy przykład

(9) Rachunek ekonomiczny, jednoznacznie stwierdzający korzyści z zastosowanych

zajścia: https://www.express.co.uk/news/uk/668092/Man-survives-eight-hour-

ochraniaczy, został przedstawiony tutaj: http://log4-bm.pl/wydania/2017-kw-2/

s-trapped-beneath-cheese

index.html#/61

(17) Warto tu wspomnieć o jednym z największych polskich inżynierów, nazywa-

(10) Autor z przykrością przytoczy tutaj rzeczywisty przykład polemiki z handlow-

nym „Edisonem metalurgii”, którego odkrycia przyczyniły się do wprowadzenia

cem, czołowej firmy dostarczającej regały, który w obecności kierownika magazy-

istotnych zmian w technologii wytwarzania. Jedną z nich jest cynkowanie elemen-

nu, w momencie odbioru nowych regałów, próbował przekonywać, że zakotwio-

tów, zwane metodą Sendzimira, o której wspominają niektórzy producenci regałów

ne w szczelinie dylatacyjnej (!!) regały to standardowa praktyka wszystkich firm,

(a także wózków), przy okazji podawania specyfikacji dla regałów ocynkowanych.

a ekstremalnie ostre krawędzie wypełnień półkowych nie zrobią magazynierom

Tą postacią był Inżynier Tadeusz Sędzimir.

krzywdy, bo Ci zgodnie z prawem (!?) są zobowiązani nosić rękawice ochronne

Fot. archiwum autora

OD AUTORA

nym z wielu elementów obecnych przy

ności z wieloma obszarami pracy maga-

Nazywam się Tomasz Chojnacki. Pra-

projektowaniu obiektów przemysłowych.

zynu, a także na ścisły związek projek-

cuję w biurze planistyczno-projekto-

Należy go jednak traktować w sposób

towania bezpieczeństwa z organizacja,

wym METROPLAN POLSKA, a także

szczególny, bo jakość bezpieczeństwa

technologią i ekonomiką, które potrafi

jestem członkiem Komitetu Technicz-

wpływa na bezpieczeństwo pracy ludzi

uwzględnić tylko i wyłącznie wykwali-

nego Regałów przy PSTM oraz Prze-

oraz urządzeń. W niniejszym artyku-

fikowany i odpowiednio doświadczony

wodniczącym Komitetu ds. Szkoleń przy

le chcę zwrócić uwagę na obszerność

inżynier projektant.

PSTM. Aspekt bezpieczeństwa jest jed-

aspektu sprzętowego oraz współzależ-
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