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O tysiącu dni bez wypadku w magazynie Ku-

Tomasz Chojnacki porusza niezwykle ważny

ehne + Nagel w Święcicach i uroczystości z tym

temat wyboru firmy, która wykona obligatoryj-

związanej piszemy wewnątrz numeru. – Ta licz-

ny, roczny przegląd regałów i zrobi to rzetelnie,

ba nie wzięła się z niczego, to lata ciężkiej pracy

wykonując go zgodnie ze wskazaniami normy

u podstaw we wszystkich naszych lokalizacjach

PN EN 15635:2010. Na naszym rynku jakość

Kamil Skrodzki

– zapewnia Patrycja Ratajczak, główny specja-

tych usług wykonywanych przez firmy ze-

Marek Skibiński

lista ds. BHP w firmie Kuehne + Nagel. W tej

wnętrzne pozostawia wiele do życzenia i trzeba

Piotr Kreft

firmie odpowiedzialnym za bezpieczeństwo

to koniecznie zmienić. Polskie Stowarzyszenie

w magazynach udaje się połączyć przyjemne

Techniki Magazynowej już prowadzi szkolenia

z pożytecznym, osiągając założone cele.

PRSES – osób odpowiedzialnych w firmach

Tomasz Chojnacki
Wojciech Podsiadły
ZDJĘCIE NA OKŁADCE:
Magazyn

Mijający rok przyniósł wiele zmian, które z za-

za przeglądy regałów i przygotowuje program
szkolenia INSPEKTORÓW REGAŁOWYCH.

Kuehne + Nagel

łożenia mają poprawić bezpieczeństwo pracy

w Święcicach

w magazynie. Taką najważniejszą są zmiany

Życzę ciekawej lektury.

SKŁAD I ŁAMANIE

w sprawie warunków technicznych dozoru tech-

W tym szczególnym czasie składam wszyst-

Tomasz Nowak

nicznego w zakresie eksploatacji, napraw i mo-

kim czytelnikom i sympatykom naszego wy-

dernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U.

dawnictwa spokojnego świętowania Bożego

z 2018 r. poz. 2176), ujednolicono wymagania

Narodzenia oraz nowego 2019 roku.
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prawne dla wszystkich urządzeń transportu bli-
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S P I S

T R E Ś C I

Fot. Dexion

STAWIAJĄC
BEZPIECZEŃSTWO NA

PIERWSZYM MIEJSCU
MAREK SKIBIŃSKI, DEXION POLSKA
Przez ostatni rok specjaliści Dexion zapoznawali Państwa z podstawami z zakresu bezpieczeństwa magazynu,
omawialiśmy międzynarodowe i lokalne normy oraz pokazywaliśmy, jak przebiegają profesjonalne przeglądy
i na czym należy się podczas nich skupić. Ponadto staraliśmy się zaprezentować najlepsze narzędzia
poprawiające bezpieczeństwo w magazynie oraz sposoby ich prawidłowego wykorzystania.
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bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Stawiając bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

W ostatnim artykule z tej serii pokażemy, w jaki sposób za-

»» Badania wyboczeniowe profili słupów nośnych

pewniamy maksymalne bezpieczeństwo naszych produktów

»» Próby ściskania słupów nośnych, w tym:

jednocześnie gwarantując integralność systemu nawet w naj-

»» badanie wyboczenia sprężystego

trudniejszych warunkach. Zaprezentujemy również najlepsze

»» badanie krzywej wyboczeniowej

sposoby składowania sprzętu elektronicznego, metody zabez-

»» Test zginania belek i zaczepów belek

pieczania systemów magazynowania przed pożarem a także

»» Testy zginania słupów nośnych

podzielimy się z Państwem przykładem udanego wdrożenia

»» Testy wytrzymałościowe elementów kotwiących

szerokiej gamy rozwiązań magazynowych Dexion u jednego
z naszych klientów.

BADANIA PRZEWODNICTWA REGAŁÓW DO
PRZECHOWYWANIA POJEMNIKÓW ESD

JAKOŚĆ JEST NASZYM PRIORYTETEM
Nasz wewnątrzfirmowy, europejski dział kontroli jakości nie-

W celu przechowywania pojemników ESD, półkowe

ustannie testuje komponenty z całej oferty produktowej w celu

systemy regałowe typu Hi280 muszą w jednoznaczny

zapewnienia bezkompromisowego bezpieczeństwa i pełnej

sposób przejść testy przewodnictwa elektrycznego DNV

zgodności z europejską normą EN15512.

GL. Potwierdzają one ciągłość metaliczną produktu, a tym

Naszym dzisiejszym priorytetem jest dokładnie to samo,
co leżało u podstaw powstania firmy Dexion w 1947 roku...

samym jego bardzo niską oporność względem podłoża
po uziemieniu.

czyli „wytwarzanie wysokiej jakości produktów, które są znane
i wzbudzają zaufanie, a ich jedynym przeznaczeniem jest spełnianie potrzeb klientów”.

Oznacza to, że ładunki elektrostatyczne nie mogą gromadzić
się w uziemionym regale i powodować gwałtownych wyładowań

Jako lider rynku i zaufana marka zdajemy sobie sprawę ze

na przechowywanych w nim przedmiotach naładowanych sta-

znaczenia bezpieczeństwa – właśnie dlatego jesteśmy zdania, że

tycznie. Dzięki temu regały można stosować do przechowywania

powinno ono być bezkompromisowe i bezwarunkowo przestrze-

urządzeń czułych na wyładowania elektrostatyczne (ESD), o ile są

gane. W przeciwieństwie do wielu innych producentów, firma

one umieszczone w odpowiednim opakowaniu antystatycznym.

Dexion posiada w Europie specjalny, wewnątrzfirmowy ośrodek

Firma Dexion wystąpiła o badanie do DNV GL, chcąc oce-

kontroli jakości, w którym wytwarzane przez nią komponenty

nić parametry przewodności swoich produktów. DNV GL jest

są regularnie poddawane rygorystycznym testom jakościowym

jednym z wiodących organów certyfikujących na świecie,

przeprowadzanym przez wykwalifikowanych specjalistów z wy-

który umożliwia organizacjom poprawę stanu bezpieczeństwa

korzystaniem najnowszych technologii.

i zrównoważony rozwój ich działalności. DNV oferuje firmom

Nasze centrum badawcze stanowi integralny element systemu

kontrole klasyfikacyjne i techniczne a także oprogramowanie

zapewnienia najwyższych standardów jakościowych i poziomu

i porady niezależnych ekspertów dla przemysłu morskiego, naf-

wykonania naszych produktów. W tym miejscu nieprzerwanie

towego, gazowego i energetycznego oraz usługi certyfikacyjne

tworzymy nowe produkty i udoskonalamy te, które już istnieją.

dla klientów z rozmaitych branż. Badania oporu elektrycznego

Nasze surowe procedury kontroli jakości są wysoko cenione

są istotne, gdyż ich wyniki określają, czy w dowolnym punkcie

i gwarantują naszym klientom pełne bezpieczeństwo przy wy-

swojej powierzchni regał charakteryzuje się niską opornością

borze któregokolwiek z produktów z szerokiej oferty Dexion.

względem uziemienia. Niska oporność gwarantuje, że na regałach nie nagromadzą się ładunki elektrostatyczne, oraz że

Każdy z istotnych elementów konstrukcyjnych, z którego

żaden umieszczony na nich, naładowany statycznie przedmiot

budowane są nasze systemy regałowe, został przete-

nie ulegnie gwałtownemu wyładowaniu do ziemi.

stowane z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa całego

W celu określenia oporu elektrycznego regału półkowego za-

złożonego systemu magazynowego, w którym później jest

stosowana metodę pomiaru w czterech punktach. Regał złożono

wykorzystywany.

i prawidłowo uziemiono zgodnie z instrukcjami firmy Dexion.
Punkty pomiaru znajdowały się pomiędzy puntem połączenia

Z całego szeregu badań i testów, które są wykonywane

z podłożem na jednym słupie a górną półką regału, tak aby ła-

w celu potwierdzenia zgodności naszych wyrobów z obowiązu-

dunek miał do pokonania jak najdłuższy odcinek. Taka procedura

jącymi i deklarowanymi przez nas normami, możemy wymienić

umożliwiła uzyskanie optymalnego wyniku, który można odnieść

chociażby:

do całego badanego regału.

B E Z P I E C Z N Y

M I X
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jest stosunkowo niewielki, tym samym skutecznie
utrudniając jego rozprzestrzenienie się, a także minimalizując szkody wywołane przez wodę w innych
obszarach magazynu.
Skuteczność całego systemu zależy jednak od
prawidłowego zamontowania rur transportujących
medium gaszące (woda / gaz) oraz utrzymania ich
w odpowiedniej pozycji.
Jeżeli rury ulegną wygięciu i odkształceniu w stopniu uniemożliwiającym przepływ wody (w przypadku
mokrych instalacji tryskaczowych), gazów lub sprężonego powietrza (w suchych instalacjach tryskaczowych), następstwa takiego stanu rzeczy mogą być
katastrofalne. Nawet jeśli nie dojdzie do wypadków
Fot. Dexion

Wartość oporu zmierzonego pomiędzy punktem uziemienia
a górą regału wyniosła zaledwie 3,1 mΩ, co gwarantuje bezpieczne składowanie przedmiotów wrażliwych na wyładowania

śmiertelnych lub obrażeń, utrata zasobów w wyniku

działania ognia lub wody może zniszczyć – i niszczy – zasoby
przedsiębiorstwa.
Posiadanie niedziałającego systemu tryskaczy jest gorsze, niż
całkowity brak tego rodzaju rozwiązania.

elektrostatyczne.

Inżynierowie pracujący w dziale badania i rozwoju firmy
MAŁA RZECZ, A TAK WIELE KORZYŚCI – SYSTEM

Dexion, dostrzegli problem uginania się przewodów rurowych

TRYSKACZY MAGAZYNOWYCH

i opracowali niewielki, acz istotny element przeznaczony dla serii

Wzrost popularności przeciwpożarowych tryskaczy instalo-

regałów Speedlock P90+ – wspornik do tryskaczy.

wanych wewnątrz regałów znacznie poprawił bezpieczeństwo

Wspornik ten, dostępny w dwóch rozmiarach ze względu na

w magazynach. Tryskacze montowane wewnątrz regałów biją

różne wymagania co do obciążeń, jest mocowany jednostronnie

na głowę systemy tryskaczy sufitowych i mogą być stosowane

i można go montować bezpośrednio na słupach nośnych rega-

w wielu nowoczesnych konstrukcjach. Dzieje się tak, ponieważ

łów, co zapewnia stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Zgodnie

tego typu rozwiązanie eliminuje problemy związane z nachylony-

z normą EN 12845:2004 długość odcinków rur podpieranych

mi i bardzo wysokimi sufitami, zapewnia umieszczenia końcówki

przez każdy wspornik będzie zależeć od maksymalnego wyma-

tryskacza bliżej poziomów belkowych czy półek używanych do

ganego obciążenia oraz stopnia złożoności systemu. Ze względu

składowania produktów, a dzięki niewielkiej odległości od źródła

na różnorodność możliwych rozwiązań i złożoność zagadnienia

ognia ich aktywacja może nastąpić jeszcze wtedy, gdy pożar

konstrukcji systemu p.poż w regałach magazynowych, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, aby dowiedzieć się więcej na temat wsporników do tryskaczy
P90 oraz uzyskać pomoc przy oszacowaniu własnych
wymogów pod względem zgodności z przepisami
i bezpieczeństwa.
BELGIJSKIE CENTRUM DYSTRYBUCYJNE
FIRMY SCANIA WYKORZYSTUJE NAJNOWSZE
TECHNOLOGIE I ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU
BEZPIECZEŃSTWA REGAŁÓW
Założona w 1891 r. Scania jest globalną firmą zatrudniającą ponad 40 000 osób posiadającą oddziały
sprzedaży i serwisu w ponad 100 krajach. Firma jest
globalnym producentem ciężarówek, autobusów,
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autokarów i silników, a do wytwarzanych przez nieFot. Dexion
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bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Stawiając bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Posiadanie niedziałającego systemu tryskaczy jest gorsze,
niż całkowity brak tego rodzaju rozwiązania.

go komponentów zaliczają się zarówno niewielkie
podkładki, jak i pełnowymiarowe kabiny ciężarówek.
Światowe centrum dystrybucyjne firmy zlokalizowane w belgijskiej miejscowości Opglabbeek w pobliżu
Genk, wymagało łatwego w dostosowaniu wachlarza
rozwiązań mających zastosowanie w magazynowaniu
towarów i kompletacji zamówień.
W centrum dystrybucyjnym firmy zastosowano
szereg rozwiązań regałowych Dexion przeznaczonych do magazynowania i kompletowania zamówień.
Przy wysokości magazynów wynoszącej zazwyczaj

Fot. Dexion

10 m konieczne było jak najbardziej efektywne wykorzystanie

KILKA SŁÓW NA ZAKOŃCZENIE

dostępnej przestrzeni. Ponieważ przez lata obiekt ten uzupeł-

Bardzo dziękujemy wszystkim czytelnikom za śledzenie serii

niano o kolejne magazyny, firma Dexion zaprojektowała szereg

artykułów opracowanych przez Dexion Polska i poświęconych

dostosowanych do potrzeb systemów regałowych ewoluujących

bezpieczeństwu w magazynach, które ukazały się w 2018 roku

wraz z rozwojem centrum dystrybucyjnego.

w miesięczniku Bezpieczny Magazyn. Jednocześnie zachęcamy

Od zewnętrznych regałów galwanizowanych do przechowy-

do odwiedzania naszej firmowej strony internetowej i kanałów

wania niewykończonych kabin ciężarówek poprzez systemy

w mediach społecznościowych w celu zapoznania się z najnow-

regałów o szerokich i wąskich korytarzach, mieszczących za-

szymi poradami branżowymi, a także zapraszamy do kontaktu

pasy drobnych części aż do wielokondygnacyjnych systemów

z naszmi specjalistami, którzy pomogą Państwu w opracowaniu

półkowych umożliwiających pobieranie pojedynczych sztuk

indywidualnych rozwiązań magazynowych, maksymalizujących

towaru.

efektywność i bezpieczeństwo Państwa magazynu.

W magazynie znajduje się ponad 80 000 miejsc paletowych
wykorzystujących regały Dexion. Do rozwiązań tych zaliczamy:

Jednocześnie, w związku z tym, że jest to nasza ostatnia pu-

»» Regały P90 z szerokim korytarzem o wysokości 9000 mm

blikacja w roku 2018, wszystkim czytelnikom Bezpiecznego

z belkami o długości do 3600 mm – umożliwiające przecho-

Magazynu życzymy wspaniałych i szczęśliwych Świąt Bożego

wywanie 32 palet w jednej sekcji regałowej

Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności, osiągnięcia wyznaczo-

»» Regały P90 z wąskim korytarzem o wysokości

nych celów i samych sukcesów w nadchodzącym roku 2019.

9000 mm
»» Regały wielopoziomowe HI280 – 3 piętrowe
»» Podesty magazynowe P90 – z dwukondygnacyjnym regałem półkowym HI280 powyżej
»» Galwanizowane regały P90 – do przechowywania
kabin ciężarówek na zewnątrz obiektu
Dzięki połączeniu systemów regałowych i półkowych, firma Dexion zapewniła stałą optymalizację
dostępnego miejsca w światowym centrum dystrybucyjnym Scania. Te elastyczne i łatwe w dostosowaniu rozwiązania umożliwiły rozwój przestrzeni
magazynowej, a także pomogły firmie utrzymać
pozycję lidera w branży i bezproblemowe wysyłanie
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składowanych części na cały świat.
Fot. Dexion

B E Z P I E C Z N Y

M I X

Fot. TRILUX Polska

BEZPIECZNE I EKONOMICZNE

OŚWIETLENIE

W MAGAZYNACH WYSOKIEGO
SKŁADOWANIA
WOJCIECH PODSIADŁY
W magazynach wysokiego składowania obowiązują te same normy co w niższych obiektach. Ze względu na
odległość między stropem a posadzką zapewnienie wystarczająco dobrego oświetlenia na poziomie wykonywania
zadań jest jednak trudniejsze i wymaga odpowiedniego wyposażenia.
8
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bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Bezpieczne i ekonomiczne Oświetlenie w magazynach wysokiego składowania

Kodeks pracy i rozporządzenie o BHP nakładają na przedsiębiorcę odpowiedzialność za komfortowe i gwarantujące
bezpieczeństwo warunki wykonywania zleconych czynności.
Jednym z ważnych, wymienionych w przepisach obszarów jest
oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z polskimi
normami. Zgromadzone w nich wytyczne dotyczą takich parametrów, jak: wyrażone w luksach [lx] natężenie eksploatacyjne
(Ēm), granica ujednoliconej oceny olśnienia (UGRL), minimalna
równomierność natężenia oświetlenia (UO) i wskaźnik oddawania barw (Ra). W pomieszczeniach magazynowych, niezależenie
od ich wysokości, w normie wyróżnia się strefy o następujących
wymaganiach:
1.

Obszary ogólne wewnątrz budynków – pomieszczenia
magazynowe, chłodnie:
a.

Składy i magazyny – eksploatacyjne natężenie
oświetlenia – Ēm wynoszące co najmniej 100
lx (200 lx jeśli są stale używane); ujednolicona ocena olśnienia – UGRL ≤ 25; minimalna
równomierność́ natężenia oświetlenia – UO ≥
0,40 oraz minimalny wskaźnik oddawania barw
Ra 60;

b.

Obszary pakowania i wysyłania – Ēm ≥ 300 lx;
UGRL ≤25; UO ≥ 0,60; Ra ≥ 60.

2.

Obszary ogólne wewnątrz budynków – Obszary magazynowe z regałami:
a.
b.
c.
d.

Fot. TRILUX Polska

Przejścia: bez obsługi – Ēm ≥ 20 lx na poziomie

na wysokości kilkunastu metrów, ogromne znaczenie ma także

podłogi; UO ≥ 0,40; Ra ≥ 40;

niezawodność urządzeń – nie warto bowiem ryzykować kosztów

Przejścia: z obsługą – Ēm ≥ 150 lx na poziomie

związanych z koniecznością zorganizowania podnośnika oraz

podłogi; UGRL ≤22; UO ≥0,40; Ra ≥60;

przestojami powodowanymi jego użyciem. – W magazynach

Stanowiska kontroli – Ēm ≥ 150 lx; UGRL ≤22;

wysokiego składowania warto rozważać wykorzystanie produk-

UO ≥0,60; Ra ≥80.

tów, które są dostępne w wariantach z wysokim strumieniem

Pomieszczenia ze stojakami – pionowe natęże-

świetlnym i skupionym rozsyłem światła oraz charakteryzu-

nie oświetlenia Ēm ≥ 200 lx; UO ≥0,40; Ra ≥60;

ją się wysoką efektywnością energetyczną oraz jak najdłuższą

może być użyte oświetlenie przenośne.

żywotnością. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na zadeklarowaną wartość utrzymania strumienia świetlnego w czasie

W przypadku szczególnie ważnych, kosztownych, narażonych

w określonych warunkach. Przykładem produktu stworzonego

na błędy lub niebezpiecznych zadań, stosuje się światło o wyż-

z myślą o takich właśnie wymaganiach jest oprawa Mirona Fit

szych niż minimalne parametrach. Tym trudniej może być więc

LED – mówi Krzysztof Rajecki, projektant oświetlenia TRILUX

zapewnić ergonomię i bezpieczeństwo w strefach stanowiących

Polska. – Dzięki dostępności 3 zróżnicowanych pakietów

szczególne zagrożenie.

świetlnych na poziomach: 13 000, 26 000 i 52 000 lumenów
oraz trzech rodzajów rozsyłu światła (szeroki, skupiono-szeroki,

PRAKTYCZNE SPOSOBY NA DOBRE OŚWIETLENIE

skupiony) zawsze możliwe jest dobranie modelu, który zapewni

W magazynach wysokiego składowania osiągniecie zalecane-

odpowiednie natężenie światła na wszystkich kondygnacjach –

go poziomu natężenia na najniższych kondygnacjach wymaga

nawet w przypadku montażu na wysokości przekraczającej kil-

zastosowania opraw oświetleniowych z odpowiednimi ukła-

kanaście metrów nad poziomem posadzki. Skuteczność świetlna

dami optycznymi i diodami wysokiej jakości. Ze względu na

sięgająca 150 lm/W gwarantuje przy tym niski pobór mocy

trudności związane z wykonywaniem czynności serwisowych

– nawet, jeśli konieczne jest zastosowanie opraw najwyższej

B E Z P I E C Z N Y
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mocy. Wydajny system chłodzenia, szczelność na
poziomie IP65 , dostępność akcesoriów dodatkowo
zabezpieczających przed dostaniem się do oprawy
niepożądanych substancji oraz trwałość sięgająca

W zakładach pracujących

50 000 godzin w temperaturach sięgających +70°C,
zapewniają bezawaryjne działanie przez długi czas.
W zakładach pracujących na dwie zmiany żywotność

na trzy zmiany pole do ograniczenia

Mirony Fit wynosi ponad 8,5 roku; w przypadku

zużycia energii elektrycznej jest

funkcjonowania przez osiem godzin na dobę – to

duże i warto tam rozważyć wzbogacenie

okres przekraczający 17 lat nieprzerwanej pracy! Przy
niższych temperaturach otoczenia i z zastosowaniem

instalacji o inteligentny systemem

systemów zarządzania oświetleniem czas ten ulega

zarządzania z sensorami.

wydłużeniu – dodaje ekspert.
WYŻSZY POZIOM – TAKŻE INTELIGENCJI
Ilość energii elektrycznej potrzebnej, aby zapewnić komfor-

ności od specyfiki pracy w danym przedsiębiorstwie. Czujniki

towe i bezpieczne warunki pracy w magazynach wysokiego

światła dziennego pozwalają dostosować ilość światła emito-

składowania, jest w przypadku nowoczesnych opraw LED niska

wanego przez oprawę do wskazanego przez sensory natężenia

w porównaniu z metalohalogenkowymi lub wysokoprężnymi

światła dziennego wpadającego do pomieszczenia przez okna

oprawami typu high-bay. Wciąż jednak – ze względu na duże

i świetliki dachowe.

wymagania pod względem emitowanego strumienia świetlne-

Nowym rozwiązaniem wydłużającym żywotność opraw,

go – są to urządzenia dużej mocy. W zakładach pracujących na

a tym samym zmniejszającym koszt ich eksploatacji, są systemy

trzy zmiany pole do ograniczenia zużycia energii elektrycznej

Predictive Maintenance, czyli systemy konserwacji predyk-

jest duże i warto tam rozważyć wzbogacenie instalacji o in-

cyjnej. Zintegrowane z nimi urządzenia przesyłają w czasie

teligentny systemem zarządzania z sensorami. Szacuje się, że

rzeczywistym do jednostki centralnej informacje o swoim

zastosowanie czujników obecności i natężenia światła pozwala

funkcjonowaniu. Odnotowywane są m.in. włączenia i wyga-

zmniejszyć pobór mocy nawet o 30 proc. Sensory ruchu reje-

szenia oraz temperatura pracy opraw. Pozwala to określić czas

strują aktywność operatorów, rozświetlając aktualnie używane

działania opraw i umożliwia wykrycie anomalii w ich funkcjo-

stanowiska robocze i alejki pomiędzy regałami. Gdy w danym

nowaniu. – System Predictive Maintenance to rozwiązanie

punkcie obiektu nikogo nie ma, wysyłany jest sygnał obniżenia

pozwalające trafnie zidentyfikować stan techniczny i poziom

natężenia światła lub jego całkowitego wygaszenia – w zależ-

eksploatacji opraw. Wiedząc dzięki niemu, ile czasu pracują
poszczególne urządzenia, można precyzyjnie wskazać, kiedy konieczne będą prace konserwacyjne
lub ich wymiana. Eliminuje to sytuacje, w których
demontuje się i zwraca sprawne oprawy. Wydłuża się w związku z tym żywotność całej instalacji
oświetleniowej – opowiada projektant oświetlenia
TRILUX Polska. –Wdrożenie systemu Predictive
Maintenance nie wymaga dodatkowych inwestycji
w infrastrukturę. Technologia bazuje na będących
już dziś standardem w oprawach przemysłowych
inteligentnych statecznikach. Za utrzymanie systemu płaci się jedynie niewielki abonament za obsługę
serwerów odbierających i przechowujących dane
– tłumaczy Rajecki.
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bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Bramy i doki przeładunkowe, elementy bezpieczeństwa biernego i czynnego

BRAMY I DOKI
PRZEŁADUNKOWE,

ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA
BIERNEGO I CZYNNEGO
KAMIL SKRODZKI, JUNGHEINRICH
Doki przeładunkowe to bez wątpienia najważniejszy element
wyposażenia frontów przeładunkowych w obiektach magazynowych.

Te nowoczesne i profesjonalne stanowiska

stabilizuje wózek w trakcie pokonywania zakrę-

umożliwiają przemieszczanie towarów wóz-

tów oraz sprawia, że podczas jazdy na wprost

kami w sposób bezpieczny i bezprzestojowy –

siła zostaje rozłożona równomiernie na koła

odpowiada za to każdy szczegół począwszy od

podporowe. Rozwiązanie to jest również przy-

samego terenu i rampy, poprzez bramę przemy-

datne w sytuacji, gdy jedno z kół podporowych

słową i na wyposażeniu dodatkowym kończąc,

urządzenia wyjedzie poza obrys rampy. Sys-

jak np. na odbojnikach, naprowadzaczach kół

tem ProTracLink utrzymuje oba koła podpo-

czy klinach zabezpieczających. Trzeba jednak

rowe na tym samym poziomie, zapobiegając

pamiętać, że nie wszystkie magazyny są wy-

uszkodzeniu koła, które straciło przyczepność

Fot. Jungheinrich

posażone w nowoczesne doki przeładunkowe,

z podłożem.

To sprawia, że bezproblemowo pokonują nie-

a i one często nie są gwarancją precyzji pracy.

Precyzję i komfort pracy na rampie gwa-

równości terenu, jak na przykład dylatacje,

Dlatego, jako producent systemów intralogi-

rantuje także funkcja wyrównania poziomu

progi, czy różnice w wysokościach nawierzchni.

stycznych wprowadzamy do naszych wózków

wideł względem ładunku realizowana poprzez

Wskazane rozwiązanie producent dedykował

rozwiązania, które redukują problemy powsta-

uniesienie korpusu wózka. Dzięki temu wi-

wózkom podnośnikowym EJC 112 i EMC 110.

jące podczas przeładunku, wynikające m.in.

dły mieszczą się w świetle palety. Operator

Szybki i wydajny przeładunek w przypadku

z różnic w wysokościach rampy i podłogi nacze-

może łatwo rozładować lub załadować ładunki

wózków z masztem ułatwia z kolei równomier-

py. Rozwiązania sprawdzą się podczas ścięcia

ustawione w pierwszym rzędzie samochodu

nie unoszenie całych ramion podporowych.

toru jazdy, gdy zachodzi ryzyko wyjechania

ciężarowego. Funkcja sprawdza się szczególnie

Dzięki temu uzyskano jednakową, zwiększoną

jednym z kół podporowych poza obrys rampy

w momencie pracy urządzenia na platformie

przestrzeń na całej długości ramion pojazdu

czy w przypadku, kiedy różnica wysokości

o nachyleniu do 15 proc. i działa niezależnie

– urządzenia bez trudu pokonują nierówności

uniemożliwia wjazd wózkiem w światło palety.

od standardowej opcji unoszenia ładunków.

podłoża. Funkcje unoszenia ramion podporo-

W przypadku zagwarantowania maksymal-

Producent wyposażył w nią wózki EJE 220r

wych i podnoszenia wideł pracują niezależnie.

oraz EJE 225r.

Dlatego to rozwiązanie można wykorzystać

nej stabilności podczas pracy na rampie, Jungheinrich oferuje system ProTracLink. Chroni on

Firma Jungheinrich stworzyła również sys-

również do transportu dwóch palet jednocze-

koła podporowe w wózku widłowym i zapew-

tem zapewniający uniesienie rolek pod wi-

śnie, umieszczonych jedna nad drugą. Jeden

nia doskonałą stabilność pojazdu. Mechaniczne

dłami. Dzięki temu pojazdy zyskują większy

ładunek znajduje się wtedy na widłach, a ko-

połączenie (zlinkowanie) kół podporowych

prześwit między ramionami wózka a podłożem.

lejny na uniesionych ramionach podporowych.
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Fot. Log4.pl

STREFA PRZEŁADUNKU
MUSI BYĆ BEZPIECZNA
PIOTR KREFT
Dzisiaj prawidłowa i bezpieczna organizacja pracy w strefie przeładunku to ten obszar, w którym
bezwzględnie należy stosować właściwe rozwiązania techniczne. Bezpieczny magazyn to czysty zysk.
Praktyka pokazuje, że większość przedsiębiorstw doskonale to rozumie.

12
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bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Strefa przeładunku musi być bezpieczna

Wybór odpowiedniej bramy przemysłowej to gwarancja nie
tylko bezpieczeństwa, funkcjonalności, ale także zmniejszenia
kosztów eksploatacyjnych obiektu, w którym bramę montujemy. Zdaniem ekspertów generalnie przy projektowaniu strefy
dokowej należy uwzględnić wiele czynników, poczynając od
architektury obiektu, podjazdu do strefy dokowej, przez analizę

Bezpieczeństwo pracy w procesie
przeładunkowym zależy także

taboru, dobór systemów bezpieczeństwa, sygnalizacji i komunikacji, aż po weryfikację ostatecznej specjalizacji obiektu

od świadomości użytkownika,

i planowanych środków technicznych wykorzystywanych

tego jak konserwuje i eksploatuje

w przeładunku. Np. w przypadku chłodni powinno się stosować

swoje zasoby.

specjalny układ otworu bramowego tak, by stworzyć przegrodę
termiczną od warunków zewnętrznych. W takich sytuacjach
praktycznym jest zastosowanie rampy z długim wysuwem,
bramy zamykającej do poziomu jezdni o bardzo dobrych właściwościach termicznych. Zadaniem bramy przemysłowej jest

brej izolacji oraz oszczędności przestrzeni. Panele zaprojekto-

szczelne zamknięcie magazynu. Np. firma Novoferm posiada

wane są tak, żeby wyeliminować mostki termiczne (połączenia

w swojej ofercie w pełni izolowaną rampę, która zachowuje

metal – metal), zaś uszczelki izolacyjne są lepiej zintegrowane

zdolność podjeżdżania samochodów z HDS nawet przy za-

z sekcjami.

mkniętej bramie.

Kolejnym przykładem może być system Hörmann Dock Con-

Z kolei Normstahl proponuje bramy przemysłowe segmento-

trol, który ułatwia dokowanie samochodów poprzez sterowanie

we, które dzięki swojej konstrukcji nadają się do zewnętrznych

całym procesem, blokuje niebezpieczne operacje oraz ostrzega

ścian obiektów przemysłowych, kiedy klientowi zależy na do-

personel przed zagrożeniem.

13
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RÓŻNORODNE WYMAGANIA
Do wydzielonych pomieszczeń w magazynie, typu mały rzadko
otwierany magazyn podręczny, można zastosować bramy segmentowe lub rolowane z napędem elektrycznym lub bez napędu,
obsługiwane ręcznie. Zdaniem specjalistów każda branża to
inna specyfika techniczna, a tym samym inne wymagania stawiane bramom segmentowym i przeciwpożarowym. Deweloper

Brama segmentowa jest
najlepszym rozwiązaniem

budujący garaż oczekuje cicho pracującego i wytrzymałego

wszędzie tam, gdzie

mechanizmu bramy przeznaczonego dla dużej liczby cykli pra-

zamknięcie otworu garażowego

cy. Jednocześnie brama taka musi zapewniać bezpieczeństwo
użytkowania przez ludzi (zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem

ma być szczelne i nie dopuszczać

i przygnieceniem) i pojazdy (elektroniczne systemy zabezpiecza-

do utraty ciepła.

jące przed zderzeniem z pojazdem).
Najważniejszym elementem wyposażenia nowoczesnych
frontów przeładunkowych są doki przeładunkowe czyli system
kilku urządzeń, dzięki którym możliwe jest bezpośrednie i niewymagające przestojów przemieszczanie towarów wózkiem wi-

zimą do największych strat ciepła. Tutaj również personel jest

dłowym lub ręcznym pomiędzy podłogą magazynu a wnętrzem

najbardziej narażony na wypadki, a przeładowywany towar na

skrzyni ładunkowej pojazdu dostawczego.

uszkodzenia. Zwiększenie więc poziomu bezpieczeństwa należy

Doki mogą stać się słabym punktem w centrum logistycz-

do podstawowych zadań.

nym. W projektach liczy się wiec przede wszystkim ekonomia

Najczęściej stosowana brama dokowa ma wymiar około

związana z całym procesem przeładunkowym. To tu dochodzi

3000 mm × 3000 mm, który umożliwia komfortowy przejazd

14
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bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Strefa przeładunku musi być bezpieczna

wózka widłowego i dodatkowo zmniejsza prawdopodobieństwo uszkodzenia elewacji budynku przez dokujący samochód.
Bramy dokowe nie podlegają bardzo intensywnej eksploatacji,
w związku z tym można je wyposażyć w ekonomiczną wersję

Wybór odpowiedniej bramy

napędu elektrycznego.
Oprócz zewnętrznych bram dokowych stosowane są również

przemysłowej to gwarancja

bramy wjazdowe przez które można wyjechać lub bezpośrednio
wjechać do budynku magazynowego z poziomu placu manew-

nie tylko bezpieczeństwa,

rowego. W przypadku gdy z bramy wjazdowej będą korzystały

funkcjonalności, ale także

wyłącznie wózki widłowe, jej wymiar może być taki sam jak
bramy dokowej. Jeżeli do budynku będą od czasu do czasu wjeż-

zmniejszenia kosztów

dżać duże samochody ciężarowe, jej wymiar powinien oscylować

eksploatacyjnych obiektu,

w granicach 3500 mm szerokość × 4250 mm wysokość.

w którym bramę montujemy.

W bramie należy uwzględnić przeszklenia, które umożliwią
pracownikom magazynu kontakt wzrokowy z dokującym samochodem ciężarowym. W wyposażeniu bramy należy również
przewidzieć dodatkowe elementy zabezpieczające, które uniemożliwią uruchomienie elektromechanicznej rampy przeładunkowej zanim nie zostanie otwarta brama, co mogłoby doprowa-

szybkości przemieszczania się pojazdów w określonych strefach

dzić do jej poważnego uszkodzenia.

można zastosować progi zwalniające. Rampy, podjazdy oraz

Osobna kategorię stanowią bramy przeciwpożarowe. Służą

uskoki w posadzce powinny być oznakowane czarno-żółtą taśmą

do zamykania przejść między strefami pożarowymi w obiektach

znakującą. W ich okolicy powinna znaleźć się ponadto informacja

przemysłowych, pomieszczeniach magazynowych i wszystkich

mówiąca o dopuszczalnym obciążeniu.

innych większych obiektach. Stanowią istotny element w zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony obiektu i pracowników. Mogą

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE WPŁYWAJĄCE NA

być otwierane ręcznie lub za pomocą napędu elektrycznego.

BEZPIECZEŃSTWO

Korzyści z założenia są nieocenione, ponieważ mogą skutecz-

Rampa przeładunkowa łączy i wyrównuje powierzchnię maga-

nie ograniczyć rozprzestrzeniający się pożar. Mogą znacznie

zynu z podłogą samochodu dostawczego. Śluza uszczelniająca

zmniejszyć straty, dzięki zamknięciu przejścia pomiędzy dwiema

(fartuch uszczelniający) chroni strefę przeładunku przed nieko-

strefami pożarowymi, ułatwiają zdławienie pożaru w jednym

rzystnym działaniem warunków atmosferycznych oraz zapewnia

rejonie oraz powiadamiają o zagrożeniu pożarowym. Dzięki

odpowiednie wymogi sanitarne.. Dzięki zastosowaniu odbojni-

temu ewakuacja osób, które są w pobliżu zagrożenia przebiega

ków oraz naprowadzaczy kół zwiększa się bezpieczeństwo na

płynnie i sprawnie.

stanowisku przeładunkowym. Naprowadzacze kół ułatwiają

Przy okazji warto także wspomnieć, że sprawne funkcjo-

precyzyjne dokowanie samochodu dostawczego w miejsce prze-

nowanie ludzi i urządzeń jezdniowych w magazynie wymaga

ładunku, dzięki czemu chroniony jest nie tylko pojazd, ale także

wyznaczenia odpowiednich ciągów komunikacyjnych, gwaran-

elementy doku przeładunkowego – rampa oraz śluza uszczel-

tujących bezpieczeństwo obu stronom. W tym celu stosowane

niająca (fartuch uszczelniający), skraca się także czas operacji.

są oznaczenia stanowiące informację zarówno dla operatorów

Odbojniki amortyzują wstrząsy oraz zapobiegają tarciu pomiędzy

maszyn, jak i dla osób przemieszczających się pieszo po tery-

dokiem przeładunkowym a samochodem dostawczym.

torium zakładu. W magazynie muszą więc zostać wyznaczone

Uszczelnienia platform przeładunkowych i dokładniejsze

poziome znaki drogowe, określające zasady poruszania się

uszczelnienia dokowe są bardziej przyjazne dla środowiska na-

pojazdów. Najczęściej są to linie ciągłe namalowane białą lub

turalnego. Dodatkowo zaś polepszają warunki pracy personelu,

żółtą farbą przy użyciu specjalnych urządzeń. Linie służą też do

ograniczając przeciągi i przedostawanie się zanieczyszczeń do

wyznaczania dróg ewakuacyjnych.

budynku.

Pracodawca powinien również określić maksymalną, dopusz-

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ergonomii procesów

czalną prędkość wózków jezdniowych umieszczając odpowied-

przeładunkowych wszelkie urządzenia wbudowane w dok

nie tabliczki lub naklejki informacyjne. W celu ograniczenia

muszą spełniać odpowiednie normy bezpieczeństwa zgodne

B E Z P I E C Z N Y
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z oznakowaniem CE. Ze względów bezpieczeństwa najczęściej

składanej łapy podporowej. Gdy łapa znajdzie się w pozycji

stosowane są także rozwiązania techniczne obejmujące m.in.:

roboczej, ramię ryglujące jest zablokowane i praktycznie

system sygnalizacji świetlnej dla kierowców pojazdów ciężaro-

uniemożliwia odtoczenie się samochodu ciężarowego. System

wych i operatorów wózków widłowych, systemy zawierające

MWB blokuje się w dowolnym miejscu, więc położenie opony

i współpracujące ze sobą sterowniki mostka hydraulicznego

nie ma znaczenia.

i bramy dokowej, czujniki zbliżeniowe czy też czujniki w klinie
podkładanym pod koło pojazdu ciężarowego.

Innym z elementów kompletnego stanowiska przeładunkowego jest uszczelnienie bramy dokowej, którym jest fartuch

W opinii ekspertów na poziom bezpieczeństwa podczas pracy

uszczelniający (inaczej rękaw doszczelniający, śluza uszczel-

może wpłynąć także zastosowanie czujników obecności samo-

niająca). Fartuch uszczelniający skonstruowany jest z ramy

chodu ciężarowego, sygnalizacji etapu załadunku, czujników

stalowej ocynkowanej, na której osadzone są gumowe płaszcze.

uniemożliwiających podniesienie rampy przy zamkniętej bramie

Konstrukcja stalowa fartucha jest sprężysta, co powoduje, że

oraz mechanicznych blokad kół uniemożliwiających odjazd sa-

w przypadku niedokładnego ustawienia pojazdu rama sprężyście

mochodu ciężarowego przed zakończeniem prac. Przykładem

odsuwa się od pojazdu zapobiegając jego uszkodzeniu. Prawi-

rozwiązania zabezpieczającym odjechanie ciężarówki z miejsca

dłowo dobrana szerokość fartuchów i głębokość montażowa po-

przeładunku może być zintegrowania blokada mechaniczna z na-

zwala uzyskać optymalne uszczelnienie co oczywiście ma swoje

prowadzaniem kół pojazdu – Novo Truck Lock firmy Novoferm.

znaczenie w kosztach i bezpieczeństwie eksploatacji magazynu.

Kolejnym przykładem z obszaru bezpieczeństwa procesów przeładunkowych są
rozwiązania firmy ASSA ABLOY Entrance
Systems Poland m.in.: system Dock-IN –
połączenie naprowadzaczy z sygnalizacją
świetlną. Dzięki naprowadzaczom oraz
sygnalizacji świetlnej nie ma potrzeby malowania i odnawiania pasów ruchu na podjeździe przed dokiem, słabo widocznych
w ciemności i pod śniegiem. Praktycznym
rozwiązaniem jest również zastosowanie
klina kołowego do ciężarówek – umieszcza
się go pod tylnym kołem ciężarówki, żeby
nie przesunęła się podczas przeładunku.
Klin kołowy jest elektronicznie połączony
ze skrzynką sterującą. Jeżeli klin nie jest na
miejscu, nie można uruchomić bramy ani
platformy przeładunkowej. Zapobiega to
niepotrzebnemu otwieraniu bramy.
Również firma Hörmann posiada
w swojej ofercie system blokowania kół
MWB. Podstawowym elementem systemu jest długi na niemal pięć metrów
naprowadzacz kół, po którym w dowolne położenie przesuwać można wózek
z obrotowym ramieniem ryglującym. Po
zadokowaniu samochodu w stacji przeładunkowej kierowca za pomocą uchwytu przesuwa ramię ryglujące do tylnego
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koła. Następnie obrót ramienia o kąt 90
stopni powoduje wysunięcie przed oponę
Fot. Log4.pl
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bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Jakość, bezpieczeństwo, WYDAJNOŚĆ

Fot. Seito

JAKOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO,

WYDAJNOŚĆ

– TRÓJKĄT BERMUDZKI, CZY CAŁKIEM UDANY
ZWIĄZEK?
EWA PEDRYCZ-PIJANOWSKA, SEITO POLSKA
Outsourcing nie zawsze kojarzony był z wysoką jakością usług. Jego podstawowa rola polegała kiedyś
jedynie na obniżeniu kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa. Te czasy dawno już minęły. I chociaż także
dziś aspekt finansowy decyzji o korzystaniu z tego typu usług jest niezwykle istotny, to jednak na pewno
nie jedyny i nie najważniejszy.
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Transport wewnętrzny oraz obsługa linii

doskonalenia procesów i świadczenia

Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Środo-

produkcyjnych stały się obecnie wysoce

usług outsourcingu o najwyższej jakości.

wiska oraz Polityce Jakości zgodnej z nor-

specjalistycznymi dziedzinami. Dysponują

W ślad za tego typu myśleniem poszły

mą ISO 9001:2008. Zbudowany w ten

one szerokim spektrum narzędzi oraz me-

odpowiednie środki. Seito opiera swoje

sposób system zarządzania przez jakość

tod pracy, pomagają w uzyskaniu efektu

działania na opracowanych specjalnie na

jest realizowany poprzez działania całego

optymalizacji. Prowadzi to do sytuacji,

własne potrzeby dokumentach – Polityce

zespołu pracowników. Należą do nich:

w której firma zajmująca się outsourcingiem takich usług posiada wiedzę oraz
instrumentarium niedostępne dla przedsiębiorców o inaczej zdefiniowanym core
bussinesie. Dlatego głównym motywem
firm gotowych na przekazanie omawianych obszarów pod opiekę outsourcera
jest chęć ich rozwoju i możliwość korzystania z nowoczesnego zaplecza technicznego. Współczesny przedsiębiorca
zdaje sobie bowiem sprawę z faktu, że

Metody i narzędzia

Korzyść

Codzienne obserwacje prowadzone
na wszystkich stanowiskach pracy,
które umożliwiają szybkie wykrycie
nieprawidłowości.

Natychmiastowe wdrażanie działań korygujących, by nie dopuścić
do rozrostu anomalii.

Szczegółowa analiza odnotowanych
incydentów.

Uzyskiwanie precyzyjnych informacji na temat powodów zaistnienia
incydentu, zastosowanie środków zapobiegawczych oraz rozpowszechnienie tej wiedzy we wszystkich oddziałach spółki, by nie
dopuścić do ponownego zaistnienia takiej sytuacji.

Działanie zgodne z wewnętrznym
systemem klasyfikacji zdarzeń niebezpiecznych.

Dzięki systemowi zdarzenia mogą być kategoryzowane pod względem skali zagrożenia co wymusza podjęcie działań naprawczych
oraz prewencyjnych odpowiedniej skali.

Cykliczne audyty bezpieczeństwa.

Systematyczna krzyżowa kontrola procesów pod względem bezpieczeństwa i jakości pracy pozwalająca wykluczać potencjalne
zagrożenia przed ich zaistnieniem.

Stały kontakt przedstawicieli Działu
Bezpieczeństwa i Jakości Seito z koordynatorami Seito w oddziałach.

Regularny, codzienny przepływ informacji pomiędzy jednostkami
organizacyjnymi spółki pozwala na bieżąco dyskutować o zadaniach i rozpatrywać działania operacyjne.

Nowoczesne systemy
informatyczne.

Ich zastosowanie umożliwia wymuszanie analizy zdarzeń potencjalnie
niebezpiecznych, incydentów i zagrożeń oraz wdrażanie środków
zapobiegawczych. Systemy informatyczne stanowią ponadto bazę
wiedzy dotyczącą takich zagadnień.

Filozofia Kaizen.

Systematyczne spotkania członków załogi na sesjach Kaizen sprzyjają wymianie doświadczeń oraz dyskusji na temat usprawnień.
Dzięki temu droga od pojawienia się pomysłu do jego wdrożenia
jest bardzo krótka.

Współpraca z klientem.

Ścisłe współdziałanie z klientem pomaga w ustalaniu zbieżnych
celów omawianych podczas spotkań QBR.

System komunikacji wewnętrznej.

Zinformatyzowana metoda szybkiej dystrybucji informacji pozwala
na jednakowy dostęp do wiedzy pomimo pracy w rożnych lokalizacjach firmy.

Programy profilaktyczne.

Zacieśniające współpracę z klientem sesje szkoleniowe lub motywujące do podejmowania pracy zgodnie z regułami BHP organizowane
dla pracowników

nie może znać się na wszystkim. Dlatego
tam, gdzie jest to możliwe szuka wsparcia
specjalistów, a dzięki temu zyskuje dostęp
do najnowszego know-how danej dziedziny wiedzy.
Ewolucja, jaka dokonała się w postrzeganiu outsourcingu jest korzystna także
dla firm, które się nim zajmują. Pod jednym oczywiście warunkiem – że są one
świadome oczekiwań klientów i dzięki inwestycjom w odpowiednie narzędzia oraz
profesjonalne kadry dbają o swój własny
rozwój. Dzięki temu jakość ich usług stale
wzrasta, a tym samym wpływa na udoskonalanie biznesu klienta. Taka sytuacja ma
miejsce właśnie w Seito Polska, dla której
jakość oraz bezpieczeństwo pracy to fila-

CIEKAWOSTKA!

ry, na których opiera się cała działalność.

18

W Seito przekonano się bowiem, że

Polityka bezpieczeństwa realizowana

uwaga w sposób szczególny skupiana na

w Seito Polska zakłada także system

tych właśnie obszarach wpływa w spo-

wewnętrznych licencji dla operatorów

sób bezpośredni na poprawę wydajności.

– uzyskiwanych na okres jednego roku

Wskazują na to wyniki uzyskiwane w za-

zaświadczeń, które muszą być odnawia-

kładach klientów – w niektórych sytu-

ne na podstawie realizowanych szkoleń,

acjach poprawa wydajności następowała

testów wiedzy oraz sprawdzianów prak-

już w pierwszych okresach działalności

tycznych. Nieustannego doskonalenia

i dotyczyła wzrostu nawet o około 30

posiadanych umiejętności wymaga się od

procent. Dlatego cel jaki postawiła sobie

wszystkich przedstawicieli załogi.

spółka to nieustanne budowanie bez-

Przedruk artykułu opublikowanego w dodatku „Brief”
do HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA

piecznego środowiska pracy, ciągłego
Fot. Seito
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bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Audyt vs ekspercka inspekcja

AUDYT
VS
EKSPERCKA INSPEKCJA
AUDYT BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE
VS EKSPERCKIE INSPEKCJE STANU
TECHNICZNEGO REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH
MICHAŁ STANIUK, STERLOG POLSKA, QRS PROFESSIONAL
Na rynku pojawia się coraz więcej usług związanych z audytowaniem bezpieczeństwa. Czy możemy
mówić o czymś takim jak Audyt bezpieczeństwa w magazynie? W niniejszym artykule autor przedstawi
istotę audytu bezpieczeństwa, spróbuje zdefiniować pojęcie audytu bezpieczeństwa w magazynie
i przedstawi praktyczne wymagania w zakresie kompletności dokumentacji regałów magazynowych.

ISTOTA AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA

bezpieczeństwa możemy zatem zdefinio-

zarządzać bezpieczeństwem to w prak-

Definicja audytu bezpieczeństwa funkcjo-

wać jako niezależny przegląd zgodności

tyce istnieją już standardy zarządzania

nuje w bardzo ograniczonym zakresie i naj-

polityki bezpieczeństwa z wymaganiami

ryzykiem jak COSO II czy ISO 31000,

częściej wiąże się z cyberbezpieczeństwem

i procedurami pod kątem zapewnienia sta-

które można wykorzystać do wdrażania

oraz z bezpieczeństwem narodowym i za-

nu pewności, gwarancji jego zachowania

kompleksowych rozwiązań w zakresie

rządzaniem kryzysowym. Audyt bezpie-

oraz szans na doskonalenie.

bezpieczeństwa. Z pewnością jest to te-

czeństwa możemy zdefiniować łącząc dwie

Warto się zastanowić, czy zasadne jest

mat do szerszej polemiki i na osobną

definicje – audytu i bezpieczeństwa. Audyt

mówienie o audycie bezpieczeństwa, je-

został szeroko opisany w normach doty-

żeli jego zakres pokrywa się z audytem

czących zarządzania jakością. Bezpieczeń-

jakości, audytem finansowym czy BHP?

CZY MOŻEMY MÓWIĆ O AUDYCIE

stwo definiowane jest jako „stan dający

Kluczowym wydaje się odpowiedzenie na

BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE?

poczucie pewności i gwarancję jego zacho-

pytanie – jaki miałby być cel takiego audy-

W ofercie firm świadczących usługi

wania oraz szanse na doskonalenie”. Audyt

tu. Jeżeli organizacja zamierza całościowo

w obszarze magazynowania coraz czę-

publikację.
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ściej pojawiają się oferty audytów bezpie-

W kwestii zarządzania bezpieczeństwem

magazynowych? Pewnym jest, że pojęcie

czeństwa. Zagadnienie bardzo szerokie,

w magazynie nie ma jednego standardu

Audytu bezpieczeństwa w magazynie jest

ale potencjalni zainteresowani powinni

– uzależnione są one od szeregu czyn-

bardzo ogólne i wymaga sprecyzowania

przede wszystkim zastanowić się nad

ników, jak m.in. wielkość firmy, warunki

zakresu. W praktyce ocena bezpieczeń-

celem takiej usługi, jej zakresem i kom-

ubezpieczyciela, warunki środowiskowe,

stwa w magazynie ogranicza się do ba-

petencjami Audytora. Czy przedmiotem

rodzaj i wielkość zapasu, czy stosowana

dania bezpieczeństwa w procesach ma-

badania ma być ocena warunków środo-

technologia magazynowania

gazynowych, obejmując swym zakresem

wiska pracy względem wymagań okre-

Ponownie nasuwa się pytanie, czy mo-

ślonych w PN-N-/OHSAS 18001, lub

żemy posługiwać się pojęciem Audytu

ocena jakości procesów z ISO serii 9000

bezpieczeństwa w magazynie, a może

lub HACCP, a może szerzej - w zakresie

właściwym będzie Audyt ryzyka w proce-

ZNACZENIE EKSPERCKICH

zarządzania ryzykiem wg ISO 31000?

sach magazynowych lub Audyt procesów

INSPEKCJI STANU TECHNICZNEGO

wykonywanie eksperckich inspekcji stanu
technicznego regałów magazynowych.

REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH DLA
BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE
DOKUMENTACJA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH WG STANDARDU QRS –

Czytelnicy Bezpiecznego Magazynu mieli

QUALITY RACK SERVICE©

wielokrotnie możliwość zapoznać się z tematem eksperckich inspekcji stanu technicznego regałów magazynowych. W tej
części artykułu skupimy się na metodzie
oceny i dokumentacji regałów.
Norma PN-EN 15635 pozwala na
stosowanie dowolnych metod badania
i oceny stanu technicznego, jednakże od
osoby wykonującej ocenę wymaga stosowania procedur i narzędzi zbliżonych do
badania audytowych. Badanie powinno
dotyczyć badania zgodności instalacji
regałowej z normami i oceny zdatności
urządzenia do dalszej eksploatacji, a nie
koncentrować się wyłącznie na uszkodzeniach mechanicznych elementów
konstrukcyjnych. Należy podkreślić, że
identyfikacja uszkodzeń, ich odpowiednia
klasyfikacja i rekomendacja działań naprawczych należą do grupy o kluczowym
znaczeniu dla bezpieczeństwa, jednakże
z punktu widzenia działań prewencyjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa
w magazynie nie stanowią głównej istoty
zagadnienia.
Każde badanie audytowe wymaga
ustalenia punktu odniesienia. Dla bezpieczeństwa regałów magazynowych
takim etapem jest badanie dokumentacji. Kompletną listę dokumentów jakie
powinna posiadać instalacja regałowa,
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Opracowanie: STERLOG Polska na podstawie Procedury usługi QRS
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przedstawiono na rysunku – Doku-

bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Audyt vs ekspercka inspekcja

mentacja regałów magazynowych wg

mentacją i instrukcjami, a w przypadku

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Standardu QRS. Zestawienie obejmuje

braku dokumentacji należy odstąpić od

Jakiekolwiek czynności związane z za-

dokumentację niezbędną, którą powi-

oceny regału do czasu odtworzenia do-

pewnieniem bezpieczeństwa w magazy-

nien posiadać każdy użytkownik regałów

kumentacji.

nie wyposażonym w regały magazynowe

W przypadku stwierdzenia braku do-

powinny rozpocząć się od badania kom-

Aby nie dopuścić do deprecjonowa-

kumentacji regału lub wykonania prze-

pletności dokumentacji, celem zapew-

nia pojęcia ekspercka ocena, inspekcja

budowy, użytkownik powinien wystąpić

nienia właściwego poziomu bezpieczeń-

stanu technicznego regałów magazyno-

do producenta/dostawcy o nową do-

stwa i ciągłości prowadzenia działalności

wych powinna obejmować weryfikację

kumentację, którą ten powinien wydać.

operacyjnej.

magazynowych.

kompletności posiadanej dokumentacji,

Zapewne szanująca się firma wyda taka

Planując przebudowę regału należy za-

a następnie badanie jej zgodności z in-

dokumentację bez większych problemów,

dbać nie tylko o fizyczną zmianę konfigu-

strukcjami magazynowymi, wymagania-

ale pojawia się problem kto potwierdzi

racji urządzeń, ale także o dokumentację

mi norm także w zakresie wskazania

zgodność instalacji z przekazaną „nową”

urządzeń, gdyż w praktyce po samodziel-

zapisów sprzecznych, nieprecyzyjnych

dokumentacją. W sytuacji, gdy z różnych

nej modernizacji lub przebudowie osoba

lub trudnych do zidentyfikowania. Etap

względów nie ma możliwości zidentyfiko-

taka staje się w 100% odpowiedzialną za

badania dokumentacji jest krytyczny dla

wania producenta/dostawcy czy potwier-

skutki takiego działania.

możliwości przeprowadzenia inspek-

dzenia zgodności dokumentacji z zamon-

cji i oceny zdatności urządzeń do eks-

towaną instalacją regałową, pozostaje

W kolejnym artykule zostanie opi-

ploatacji. Inspektorzy podczas inspekcji

nam zlecenie odtworzenia dokumentacji

sane bezpieczeństwo użytkowania

powinni zweryfikować prawidłowość

regału firmie specjalizującej się w tego

regałów przejezdnych

sposobu eksploatacji regałów z doku-

typu usługach.

PLAN NA DZIS – BEZPIECZNY MAGAZYN
Quality Rack Service
kompleksowa usługa zarządzania bezpieczeństwem obiektów magazynowych
oparta na ponad 20 letnim doświadczeniu w branży regałowej.

Zakres usługi QRS:
Audyt kompletności dokumentacji
Ekspercka inspekcja stanu technicznego regałów magazynowych
Opracowanie budżetu na utrzymanie regałów magazynowych i kosztorysu
napraw
Serwis SRS - naprawa urządzeń regałowych i prowadzenie
dokumentacji serwisowej
Szkolenie PRSES - „Bezpieczne użytkowanie regałów magazynowych”
Odtworzenie dokumentacji regałów z dopuszczeniem do użytkowania
Usługa QRS wyróżniona nagrodą
Polskiego Towarzystwa Logistycznego

STERLOG
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Fot. Seito Polska

FIRMA TO LUDZIE
– CZYLI JAK KULTURA ORGANIZACYJNA
POMAGA W DOSKONALENIU USŁUG I RELACJI
EWA PEDRYCZ-PIJANOWSKA, SEITO POLSKA
Kultura organizacyjna to układ nerwowy każdej organizacji. Dzięki niej funkcjonują systemy wartości
oraz normy regulujące życie przedsiębiorstwa. Jest ona szczególnie istotnym elementem życia firmy
22

o strukturze takiej, jak Seito Polska – podzielonej na oddziały zlokalizowane
w kilkunastu miejscach w Polsce.
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bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Firma to ludzie

W takiej sytuacji utrzymanie jednego standardu usług oraz sku-

w spółce osoby. Co wchodzi w jego skład? Zainteresowani

tecznego systemu komunikacji jest prawdziwym wyzwaniem.

znajdą tu bogaty pakiet możliwości korzystania z programów

Jednak w przypadku Seito stała potrzeba współpracy pomiędzy

sportowych oraz rehabilitacyjnych, a także możliwość uczest-

oddziałami, w których pracuje ponad 1600 osób, przyczyniła się

nictwa w systemie prywatnej opieki medycznej. Dla chętnych

do budowy kultury organizacyjnej, która w sposób optymalny

oraz ich dzieci organizowane są konkursy. Wydawany jest także

ułatwia warunki codziennej pracy.

wewnętrzny newsletter „Seito News”, w którym oprócz najnow-

Kultura organizacyjna Seito oparta jest na dwóch podsta-

szych informacji z życia firmy przeczytać można o ciekawych

wowych wartościach – jakości oraz bezpieczeństwie. Do tego

pasjach pracowniczych, czy oryginalnych przepisach kulinar-

dodać należy jeszcze kreatywne środowisko pracy, chętne do

nych. Ponadto pracownicy mogą podnosić swoje kwalifikacje

dzielenia się wiedzą i otwarte na innowacyjne pomysły. Na tym

dzięki bogatej ofercie studiów i kursów dostępnych dla nich

fundamencie budowane są systemy przepływu informacji, dele-

w specjalnych, niższych cenach. System motywacyjny w postaci

gowania uprawnień, a także oceny pracowników.

całorocznego współzawodnictwa kierowników, liderów oraz

Warto w tym miejscu wspomnieć kilka słów na temat syste-

pracowników (przy czym każda z grup rywalizuje oddzielnie)

mu zarządzania w Seito. Rozpoczyna się on już od stanowisk

daje możliwość zdrowej rywalizacji połączonej ostatecznie

Liderów Zmian, którzy stanowią najniższy szczebel kierow-

z uroczystym wręczeniem nagród dla najlepszych organizo-

niczy w hierarchii podległościowej firmy – kierują zespołem,

wanym podczas dorocznej gali podsumowującej miniony rok

a jednocześnie sami fizycznie świadczą pracę. Rozwiązanie to

pracy. Wymienione propozycje dają pracownikom możliwość

umożliwia awans nawet na najniższych szczeblach struktury

spotkania się także w czasie wolnym, co mocno zacieśnia także

organizacyjnej, z drugiej natomiast strony stwarza dla kadry

relacje osobiste.

zarządzającej sposobność łatwego dostępu do wiedzy na temat

W ten sposób kultura organizacyjna może przyczyniać się do

sytuacji w obszarze produkcji oraz magazynu. Liderzy stają się

spajania – także mentalnego – firmy, która z racji świadczonych

więc w takiej sytuacji istotnym ogniwem w łańcuchu komunikacji

usług, pracuje w różnych branżach oraz lokalizacjach. Wewnętrz-

wewnętrznej przedsiębiorstwa. Podobny system delegowania

ne standardy pozwalają na zaspokajanie odmiennych potrzeb

uprawnień znajduje odzwierciedlenie także w strukturach bez-

klientów, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości

pieczeństwa. Stanowiska Safety Liderów zajmowane są także

świadczonych usług. Można więc powiedzieć, że – w ujęciu

przez pracowników liniowych. Osoby te poza swoim podsta-

Camerona i Quinna kultura klanu – bo tak najlepiej określić re-

wowym zakresem obowiązków, koncentrują się dodatkowo na

lacje budowane w Seito Polska – przyczynia się do budowania

kwestiach związanych z przestrzeganiem norm bezpieczeństwa.

partnerskich relacji nie tylko z klientem, ale również wewnątrz

Co najważniejsze, ma to miejsce w obszarach, które w sposób

przedsiębiorstwa.

szczególny wymagają tego typu uwagi.
Oparcie tak zbudowanej kultury organizacyjnej o filozofię
Lean Management przynosi dodatkowe korzyści. Dają się one

Przedruk artykułu opublikowanego w dodatku „Brief” do HARVARD BUSINESS REVIEW
POLSKA

zaobserwować w codziennym zaangażowaniu pracowników. Aktywność w zgłaszaniu inicjatyw wykracza w tym wypadku daleko
poza szkoleniowe sesje Kaizen. Pracownicy liniowi – motywowani oceną opartą przede wszystkim o jakość oraz bezpieczeństwo
(nigdy nie o wydajność!) – chętnie zwracają uwagę na możliwość
poprawy warunków pracy, co bardzo często przekłada się także
na usprawnienia obsługiwanego procesu i przynosi bezpośrednią korzyść klientowi. W ten sposób małe, oddolne zmiany przyczyniają się do rozwoju biznesu. Dzięki temu z kolei outsourcing
może być łączony z wysoką jakością usług.
W Seito Polska kultura organizacyjna jest czymś więcej niż zespołem norm regulujących zasady funkcjonowania w środowisku
pracy. Kierownictwo firmy dba o to, by integracja pracowników
przebiegała na wielu poziomach. Stąd mocno rozwinięty system
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benefitów, z którego korzystać mogą wszystkie zatrudnione
Fot. Seito Polska
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Fot. STILL

WÓZEK
W ABONAMENCIE
WOJCIECH PODSIADŁY
Przedsiębiorstwa wykorzystujące w swojej działalności wózki widłowe i urządzenia transportu
wewnętrznego coraz rzadziej posiadają je na własność. Z rynku płyną sygnały świadczące o tym, że
o dostępie do floty myśli się dziś raczej w kategoriach usług, nie zaś inwestycji i aktywów.
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CZYTASZ: Wózek w abonamencie

Jak wynika z opublikowanych w Raporcie Polskiego Związku
Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) danych na temat rynku
samochodów osobowych, ich leasingu i wynajmu długoterminowego, liczba pojazdów tego typu pozyskanych w oparciu
o elastyczne formy finansowania przekraczała w 2017 r. 50 proc.
aut ogółem. Firmy z branży leasingowej i zarządzania flotą kupiły
w minionym roku 233,4 tys. egzemplarzy, a przedsiębiorstwa

Abonamentowy wynajem
długoterminowy z pakietem

wynajmu – 66,3 tys. sztuk. W ujęciu ilościowym to łącznie to

full service, w ramach które-

ponad 60 procent rynku. Dynamika wzrostów dla obu sposobów

go STILL Polska przejmuje

finansowania przekroczyła rok do roku 20 procent i wynosiła –
odpowiednio – 20,4 oraz 22,8 proc. Dane płynące z rynku flot

obowiązki związane z utrzy-

transportu wewnętrznego sugerują, że również w ich przypadku

maniem pojazdów transportu

leasing i wynajem długoterminowy – rozwiązania w których
wózki użytkuje się opłacając swego rodzaju abonament zyskują

wewnętrznego wyrasta na naszą
najpopularniejszą usługę.

na popularności.
POLSKA LIDEREM INTRALOGISTYCZNEGO LEASINGU

Wojciech Szmulczyński, Dyrektor Handlowy STILL Polska

Europejski rynek leasingu ma się dobrze, a polski – znakomicie. Jego wartość na całym kontynencie osiągnęła wartość
384,1 mld euro i w porównaniu z 2016 r. wykazała dynamikę
wzrostu na poziomie 9,4 proc. Zwyżki w naszym kraju były

Co znamienne z punktu widzenia flot intralogistycznych, choć

przeszło 1,5 krotnie większe. W komunikacie Związku Polskiego

i w Europie, i w Polsce drugą pozycję w rankingu leasingowanych

Leasingu wiceprzewodniczący jego Komitetu Wykonawczego

produktów zajmują za środkami transportu drogowego maszyny

komentuje sytuację następująco: – Wyniki polskiego rynku

i urządzenia, w naszym kraju ta forma ich finansowania cieszy

leasingu osiągnięte w 2017r. (15,7 proc. dynamika, 67,8 mld zł

się dużo większą popularnością. Ich średni udział w rynku euro-

tj. 15,9 mld euro wartości nowych umów), plasują polską branżę

pejskim wyniósł 15,4%, zaś w rodzimym – 26,3%.

leasingową wśród siedmiu najważniejszych rynków leasingu

– Choć nie dysponujemy wyodrębnionymi, całościowymi

w Europie (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Rosja,

danymi na temat leasingu wózków widłowych w Polsce, w roz-

Szwecja, Polska). Natomiast z punktu widzenia znaczenia leasin-

mowach z klientami coraz częściej spotykamy się z pytaniami

gu w finansowaniu inwestycji Polska z udziałem 25,1% plasuje

o wsparcie inwestycji – albo przez leasing, albo wynajem dłu-

się na bardzo wysokim szóstym miejscu w Europie. W 2017 roku

goterminowy. Związane z finansowaniem inwestycji usługi stają

średni udział leasingu w finansowaniu
europejskich inwestycji wyniósł 18,6%.
Wysoka pozycja polskiej branży leasingowej w europejskich rankingach wskazuje
na dużą popularność leasingu wśród polskich firm, głównie z sektora MŚP, oraz
wysoki poziom zaufania przedsiębiorców
dla tej formy finansowania – powiedział
Mieczysław Woźniak.
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Optymalnie dobrana flota
wózków widłowych
Fot. STILL
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się coraz ważniejszą częścią naszej działalności – komentuje
Wojciech Szmulczyński, Dyrektor Handlowy STILL Polska.

– Abonamentowy wynajem długoterminowy z pakietem full
service, w ramach którego STILL Polska przejmuje obowiązki
związane z utrzymaniem pojazdów transportu wewnętrznego

PRZYSPIESZA WYNAJEM Z FUL SERWISEM

wyrasta na naszą najpopularniejszą usługę – mówi Dyrektor Han-

Jak wynika z raportu PZPM, rynek wynajmu długoterminowego

dlowy STILL Polska. – Klienci decydują się na nią przede wszyst-

z obsługą serwisową w pakiecie rośnie w tempie jeszcze szyb-

kim ze względu na jej elastyczność, korzystne warunki finansowe

szym niż leasing (22,8 : 20,4 proc. r/r). W ciągu ostatnich pięciu

oraz wygodę. W jej ramach przejmujemy całościowo obowiązki

lat liczba objętych nim aut zwiększyła się niemal 1,5-krotnie –

związane z utrzymaniem pojazdów transportu wewnętrznego,

z 106 tys. sztuk w 2013 r. do prawie 152 tys. w 2017 r. Aż 85

dając kontrahentom pewność, że utrzymaniem floty intralogi-

proc. z pojazdów wynajętych przedsiębiorcom przez firmy CFM

stycznej nie muszą się już przejmować – dodaje Szmulczyński.

użyczono w komplecie z pełną obsługą serwisową.
Zainteresowanie tą usługą rośnie także w przypadku wózków
widłowych.

Choć więc rynek pojazdów transportu wewnętrznego ma się
dobrze, ze względu na wygodę oferowaną przez ich dostawców
coraz mniej przedsiębiorstw posiada wózki na własność.

CO NOWEGO W PRZEPISACH O WÓZKACH
WIDŁOWYCH
W dniu 06.12.2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra

zniesienie obowiązku zgłaszania przez eksploatujących

Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w spra-

powyższych urządzeń do badań technicznych w celu uzy-

wie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie

skania decyzji zezwalającej na ich eksploatację;

eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu

»» możliwość wykonania badania UTB pod nieobecność kon-

bliskiego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2176), które ujednolica wy-

serwującego albo obsługującego, o ile zostanie to uzgod-

magania prawne dla wszystkich urządzeń transportu bliskiego

nione z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

(UTB). Celem wprowadzenia rozporządzenia w życie było

oraz wykonanie badania nie wymaga przeprowadzania

zwiększenie stopnia bezpieczeństwa publicznego przy jedno-

takich czynności, dla których udział konserwującego albo

czesnym ułatwieniu w wybranych obszarach funkcjonowania

obsługującego jest konieczny, a wymagane uprzednio

podmiotów gospodarczych. Do najważniejszych zmian wpro-

czynności konserwacyjne były wykonywane i odnotowane

wadzonych powyższym rozporządzeniem można zaliczyć:

zgodnie z przepisami o dozorze technicznym;
»» możliwość prowadzenia dziennika konserwacji UTB w for-

»» obowiązek rejestracji przez eksploatującego UTB przebiegu eksploatacji w celu odniesienia się do tzw. resursu
urządzenia, który wyznacza graniczne parametry stosowa-

mie elektronicznej;
»» wydłużenie terminów wymaganych badań technicznych
dla podestów ruchomych załadowczych z 2 do 3 lat;

ne do oceny i identyfikacji stanu technicznego określone

»» wprowadzenie obowiązku wykonywania badań technicz-

na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB

nych przenośników kabinowych i krzesełkowych o ruchu

w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rze-

obrotowym, przeznaczonych do celów rekreacyjno-roz-

czywistych warunków użytkowania;

rywkowych po zmianie miejsca pracy urządzeń wymaga-

»» określenie formy dozoru technicznego uproszczonego dla

jącej ich demontażu i ponownego montażu.

UTB o udźwigu do 250 kg, z wyłączeniem dźwigów oraz
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urządzeń służących do przemieszczania osób, co powoduje
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Biuro prasowe UDT
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CZYTASZ: Tańczący z paletami – finał 2018

Fot. Raben

TAŃCZĄCY Z PALETAMI
– FINAŁ 2018
REDAKCJA
Zmagania 20 najlepszych operatorów wózków widłowych z całej Polski. Dwie kategorie: układanka
na wysokim poziomie i tranzytowy tor przeszkód oraz nietuzinkowe pokazy umiejętności, precyzji
i bezpieczeństwa w różnorodnych konkurencjach. Tak w skrócie można opisać wielki finał konkursu
„Tańczący z paletami”, który odbył się 10 grudnia 2018 roku w największym centrum logistycznym
Grupy Raben w Gądkach.
27
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Grupa Raben w kooperacji z firmą STILL
Polska już od 2014 roku organizuje konkurs Tańczący z paletami. Wydarzenie
skierowane jest do operatorów wózków

Tańczący z Paletami to możliwość

widłowych i ma za zadanie akcentowanie dwóch istotnych aspektów codzien-

sprawdzenia swoich kwalifikacji zawodowych

nej pracy magazyniera. Po pierwsze, jest
to podnoszenie świadomości związanej

(wiedzy i umiejętności) przez pracownika, lecz

z bezpieczeństwem pracy w magazynie.

również zmierzenia się najlepszych operatorów

Po drugie, ogromne znaczenie ma kwestia

wózków widłowych w Grupie Raben.

docenienia kompetencji i podniesienia
prestiżu samego stanowiska operatora.

Ksenia Sarna, HR Manager, Fresh Logistics Polska

„Tańczący z Paletami to możliwość
sprawdzenia swoich kwalifikacji zawodowych (wiedzy i umiejętności) przez
pracownika, lecz również zmierzenia się
najlepszych operatorów wózków widło-

wyjaśnia Grzegorz Kurkowski, Product

czenie. Badania pokazują, że do więk-

wych w Grupie Raben. Główną moty-

Manager, STILL Polska – „Konkurencje

szości wypadków podczas wykonywa-

wacją organizowania tego konkursu jest

finałowe, pomimo tego, że samą formą

nia operacji magazynowych dochodzi

chęć docenienia roli stanowiska operatora

różnią się od codziennej pracy na maga-

w wyniku nieodpowiedniego zachowania

oraz podnoszenia świadomości związanej

zynie, pozwalają sprawdzić umiejętności

pracowników. Dlatego właśnie, Grupa

z bezpieczeństwem pracy w magazynie

pod kątem precyzji, szybkości, ale przede

Raben ogromny nacisk kładzie na edu-

– V edycja została przyjęta z dużym za-

wszystkim poprawności i przestrzegania

kację i uświadamianie pracowników z za-

interesowaniem wśród pracowników –

przepisów, czyli kluczowych czynników

kresu właściwego i zgodnego z normami

co podkreśla słuszność naszych działań

wpływających na poprawę bezpieczeń-

bezpieczeństwa zachowaniami, osób za-

w obszarach budowania zaangażowania

stwa pracy.”

trudnionych w magazynie oraz w biurze.

i satysfakcji pracowników.” – mówi Ksenia

Dla firm logistycznych bezpieczeństwo

Firma wychodzi z założenia, że najlepiej

Sarna, HR Manager, Fresh Logistics Polska.

pracy w magazynie ma kluczowe zna-

działa profilaktyka i odpowiednia wiedza,

Co roku eliminacje do wielkiego finału
konkursu składają się z dwóch części: teoretycznej, polegającej na przedstawianiu
dobrych praktyk i pożądanych zachowań
oraz praktycznej, podczas której operatorzy wózków widłowych pokonują trasę
z przeszkodami.
„Konkurs z roku na rok cieszy się co-

ZWYCIĘZCY WIELKIEGO
FINAŁU TAŃCZĄCY
Z PALETAMI 2018:

raz większą popularnością. W tym roku

Tranzytowy tor przeszkód:

eliminacje odbyły się w 8 lokalizacjach.

»» Adam Turaczyk, Raben Logistics Polska, Cholerzyn

Podczas tych spotkań na części teore-

»» Dawid Jastrzębski, Raben Logistics Polska, Gliwice

tycznej operatorzy mieli okazję utrwalić

»» Grzegorz Mędrak, Raben Logistics Polska, Rzeszów

wiedzę na temat bezpieczeństwa, w kolejnej części, na wcześniej przygotowa-
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nym torze, sprawdzaliśmy ich zachowanie

Układanka na wysokim poziomie:

w praktyce. Na tej podstawie wyłoniliśmy

»» Michał Chmiel, Fresh Logistics Polska, Gliwice

finalistów, którzy 10.12.2018 walczyli

»» Marcin Połukrad, Raben Logistics Polska, Gądki

o podium w 2 kategoriach osobno dla

»» Damian Piechnik, Raben Logistics Polska, Chlebnia

logistyka kontraktowa i Cross Dock.” –
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M I X

bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Tańczący z paletami – finał 2018

Na zdjęciach: Adam Turaczyk Raben Logistics Polska Cholerzyn – zwycięzca tranzytowego toru przeszkód (prawy górny róg);
Michał Chmiel Fresh Logistics Polska Gliwice – zwycięzca układanki na wysokim poziomie (lewy górny róg); Finaliści – dla nich confetti i We are the Champions (dół)
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jest to element wpisany w jej filozofię SHE (Safety, Health and

Tańczący z paletami stał się już swego rodzaju tradycją.
W tym roku zgłosiło się do niego 50 operatorów. W finale,

Environment).
Konkurs to także doskonałe narzędzie Employer Brandingu,

o tytuł najlepszego walczyło 20 pracowników, w dwóch

pokazujące, że Raben jest firmą angażującą pracowników w nie-

kategoriach: tranzytowy tor przeszkód oraz układanka na

standardowe inicjatywy o charakterze edukacyjnym.

wysokim poziomie. Zawodnicy mieli do wykonania kilka zadań,

„Organizowane co roku zawody dla operatorów wózków

w tym niektóre dość niestandardowe, jak np. umieszczenie

widłowych to doskonała okazja nie tylko sprawdzenie wiedzy

piłeczki do tenisa stołowego w szklance za pomocą wózka

i umiejętności operatora, ale także szansa na docenienie trudnej

widłowego.

pracy magazyniera. Nie wszyscy zdają sobie sprawę jakiej precy-

Tegoroczny finał konkursu odbył się 10 grudnia w centrum lo-

zji i dokładności ona wymaga. Jeśli ktoś ma w tej kwestii jakieś

gistycznym w Gądkach pod Poznaniem na jednym z magazynów

wątpliwości niech przypatrzy się naszym finalistom i spróbuje

Raben Logistics Polska. Tradycyjnie już zawodnikom podczas

dokonać tego co oni.” – powiedziała Ewa Mendak, HR Manager,

zmagań kibicowali pracownicy firmy, a także przedstawiciele

Raben Logistics Polska obserwując finał w Gądkach.

klientów oraz mediów.

Umieszczenie piłeczki do tenisa stołowego w szklance za pomocą wózka widłowego.

Konkurencja tranzytowy tor przeszkód.
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Janusz Anioł Dyrektor Generalny Raben Logistics Polska gratuluje uczestnikom.
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bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Tysiąc dni bez wypadku

Fot. Log4.pl

TYSIĄC DNI
BEZ WYPADKU
ANDRZEJ SZYMKIEWICZ
W swoim corocznym sprawozdaniu Państwowa Inspekcja Pracy podsumowując działania kontrolne
w 2017 roku, odnotowała zwiększony poziom zainteresowania problematyka bezpieczeństwa w branży
transport i gospodarka magazynowa. W tym obszarze działalności firm skontrolowano podmioty
prowadzące działalność handlową (57%), zakłady przemysłowe (27%)
oraz centra logistyczno-dystrybucyjne (7%).
31
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We wnioskach odnoszących się do branży transport i magazynowanie, w sprawozdaniu PIP czytamy: „W podmiotach
objętych kontrolą wyeliminowano zagrożenia potencjalnie
wypadkowe oraz spowodowano opracowanie właściwych
procedur bezpiecznego wykonywania prac w transporcie i przy
magazynowaniu. Tym samym poprawiono stan bezpieczeństwa
pracy w tym obszarze. Osiągniecie długotrwałego efektu po-

Jubileusz 1000 dni bez wypadku w Kuehne + Nagel oddział

prawy bezpieczeństwa pracy i ograniczenie liczby wypadków

Świecice jest osiągnięciem, z któ-

przy pracy wymagają zmiany podejścia do kwestii bhp zarówno

rego wszyscy pracownicy mają

osób zarządzających bezpieczeństwem pracy w zakładach, jak
i samych pracowników.”
To bardzo budujące wnioski, dające nadzieję na rozwój świadomości uczestników procesów transportu wewnętrznego

prawo być ogromnie dumni.
Codzienna budowa świadomości

i magazynowania w kierunku wysokiej kultury bezpieczeństwa.

bezpieczeństwa pracy, zapew-

Już są na naszym rynku przedsiębiorstwa, które mają wdrożone

nienie odpowiednich środków

zasady kultury bezpieczeństwa na wysokim poziomie, rozwijając je dotykają wielu obszarów nie koniecznie związanych

prewencyjnych najwyższej jako-

bezpośrednio z pracą w magazynie, ale mające wpływ na pracę.

ści oraz zaangażowanie pracow-

W takich organizacjach gospodarczych osiąganie celów jak np.

ników w kreowanie bezpiecz-

1000 dni bez wypadku, jest naturalną konsekwencją wszystkich
działań realizowanych w ramach przygotowanych strategii.
W firmie Kuehne + Nagel – czołowego operatora logistycznego na globalnym rynku, strategia bezpieczeństwa pracy wpisana jest w rozwój firmy. Wszystkie oddziały w Polsce wdrażają

nego miejsca pracy przyczyniły
się do osiągnięcia tego sukcesu.
Patrycja Ratajczak, Główny Specjalista ds. BHP Kuehne + Nagel

program bezpieczeństwa pracy, organizując na swoim terenie
imprezy angażujące pracowników i ich rodziny w procesy podnoszenia świadomości bezpieczeństwa własnego i otoczenia.
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Poprzez takie działania zarządzający bezpieczeństwem pracy

i wyposażenia magazynu jak i oczywiście brak zwolnień lekar-

budują wzorce świadomości bezpieczeństwa, które przekazy-

skich. Największym jednak dla nas benefitem jest to, że każdy

wane są otoczeniu.

pracownik może bezpiecznie wrócić do domu. Jestem głęboko

– Tysiąc dni bez wypadku w magazynie to zasługa Wszyst-

przekonany, że również w wielu domach jest też w jakimś stop-

kich pracowników magazynu. Na tym poziomie bezpieczeństwa

niu przeniesiona nauka o bezpieczeństwie. Mnie osobiście za

i wszelkich audytów między innymi audyt bezpieczeństwa dla

każdym razem gdy zapomnę o pasach bezpieczeństwa przypo-

firmy Danone „WISE” wymusza zaangażowanie Wszystkich

minają dzieci – to jest moje „małe zwycięstwo”. – dodaje.

pracowników nie tylko Kadrę Zarządzającą. Na początku było

– Jubileusz 1000 dni bez wypadku w Kuehne + Nagel oddział

trudno uświadomić pracownikom, że temat bezpieczeństwa

Świecice jest osiągnięciem, z którego wszyscy pracownicy mają

jest ważny dla każdego i dziś możemy pracować na wszystkich

prawo być ogromnie dumni. Działania QSHE zmierzające do

szczeblach w naszym magazynie. Mamy stworzoną Politykę

tworzenia kultury bezpieczeństwa pracy w firmie powoli przy-

Bezpieczeństwa, która jest wywieszona przy głównych drzwiach

noszą efekty. Codzienna budowa świadomości bezpieczeństwa

do magazynu i najwyższe władze KN Polska z dumą podpisały

pracy, zapewnienie odpowiednich środków prewencyjnych naj-

się pod tą deklaracją. To również tyczy się nas czyli pracowni-

wyższej jakości oraz zaangażowanie pracowników w kreowanie

ków już bezpośrednio pracujących na miejscu. Wszyscy klienci

bezpiecznego miejsca pracy przyczyniły się do osiągnięcia tego

bardzo pozytywnie oceniają nasze podejście do bezpieczeństwa

sukcesu. Każdy, niezależnie od zajmowanej pozycji czy stażu

i za każdym razem wspierają we wszelkiego rodzaju eventach

pracy, ma bezpośredni wpływ na wprowadzenie ulepszeń. Każ-

i podziękowaniach dla pracowników. – mówi Maciej Rutkowski

da zgłoszona sugestia jest brana pod uwagę i – jeśli przyniesie

Warehouse Manager. – Najmniejszą nagrodą są oszczędności,

nawet najmniejsze korzyści w zakresie ochrony zdrowia i życia

które oczywiście są bo mamy dość mało uszkodzeń sprzętu

załogi – jak najszybciej wdrażana. Takie partnerskie podejście
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bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Tysiąc dni bez wypadku
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Jarosław Brzoza, Senior Quality Specialist w Kuehne + Nagel, przytablicy rejestrujacej dni bez wypadku.
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sprawia, że pracownicy chętnie angażują się w firmowy program

Magazyn wyposażony jest we wszystkie narzędzia i urządzania

poprawy bezpieczeństwa pracy i widzą w nim skuteczne narzę-

wspomagające zachowanie wysokich standardów bezpieczeń-

dzie realizacji działań BHP. To sukces, na który wiele lat pracowali

stwa pracy. Najważniejszym jednak działaniem, jest praca

wszyscy pracownicy – mówi Patrycja Ratajczak Główny Specja-

związana z podnoszeniem świadomości pracowników, którzy

lista ds. BHP Kuehne + Nagel Sp. z o.o.

biorą czynny udział w organizowanych przez firmę edukacyjnych

Od dawna zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w firmie
Kuehne + Nagel jest priorytetem. Dzięki wieloletnim komplek-

imprezach odnoszących się w sposób pośredni lub bezpośredni
do bezpieczeństwa pracy.

sowym działaniom QSHE w zakresie budowania kultury bez-

– W naszym oddziale w Święcicach mamy taką „Ligę Mi-

piecznej pracy znacznie wzrosła świadomość wagi bezpiecznej

strzów”, na koniec roku podsumowujemy swego rodzaju ak-

pracy, która przynosi wymierne korzyści pracownikom jak

tywność naszych pracowników w propagowaniu zasad BHP

i pracodawcy. Wymowne tysiąc dni bez wypadku, rejestrowa-

i nagradzamy tych, którzy się wykazali największą aktywnością

ne są w innych oddziałach firmy, to skutek konsekwentnego

w tym obszarze. Do naszych działań związanych podnoszeniem

wdrażania założeń związanych bezpieczeństwem pracy, bo

świadomości bezpiecznej pracy angażujemy naszych partnerów

każdy oddział jest zobligowany do wdrażania zasad, które są

technicznych np. firmę TOYOTA – dostawcę wózków widłowych

standardem dla całej firmy.

czy baterii firmę Enersys. Kulturę bezpieczeństwa propagujemy

– Oddział Kuehne + Nagel w Święcicach kolejny raz zorgani-

w naszej firmie na wszystkie możliwe sposoby, bo to się opłaci

zował dla swoich pracowników Dzień Bezpieczeństwa Technicz-

– mówi Jarosław Brzoza. – Nasze działania nakierowane są na

nego (DBT) – to cykliczna impreza mająca na celu kształtowanie

nagradzanie dobrego zachowania i właściwych postaw, jeżeli

świadomości bezpieczeństwa pracy. – Tegoroczny „DBT” był

musimy kogoś ukarać, bo złamał przepisy – obowiązuje przecież

okazja do świętowania 1000 dnia bez wypadku, a odbywał

Kodeks Pracy – to traktuję to jako osobistą porażkę. Na szczęście

się pod hasłem" Bezpieczny powrót do domu " i był okazją do

zdarza się to niezwykle rzadko. – dodaje.

wyróżnienia wszystkich pracowników, którzy są najbardziej za-

Praca u podstaw przynosi efekty, w postaci kolejnych dni bez

angażowani w poprawę bezpieczeństwa w lokalizacji Święcice.

wypadku, czyniąc pracę bezpieczniejszą oraz przyjemniejszą bo

Tego dnia nie tylko mówiono o bezpieczeństwie w pracy, lecz

realizowaną w przyjaznej atmosferze zrozumienia zasad, które

przygotowaliśmy również aktywności towarzyszące dla naszych

nie zawsze są „na pierwszy rzut oka” sprzyjające, jednak po

pracowników, mogli m.in spróbować swoich sił na symulatorach

zrozumieniu filozofii ich istnienia, stają się przyjazne i pomocne.

– dachowania, zderzenia oraz jazdy samochodem w trudnych

Do takich relacji w strukturach magazynowych dochodzi się

warunkach atmosferycznych. – mówi Jarosław Brzoza Senior

latami żmudnej pracy, wymagającej zrozumienia, a nade wszyst-

Quality Specialist Kuehne + Nagel Sp. z o.o.

ko akceptacji wszystkich uczestników procesów podnoszenia

Oddział Kuehne + Nagel w Święcicach to obiekt o powierzchni

i utrzymywania standardów BHP na możliwie wysokim pozio-

30 tys. m , w którym firma obsługuje jedenastu klientów skła-

mie. To praca która nie ma końca, gdyż tylko takie działanie ma

dując i dystrybuując ich produkty do sieci handlowych. Obiekt

sens, w które wszyscy bez wyjątku wierzą i się angażują, służby

oznakowany zgodnie z wymaganiami przepisów BHP, każde po-

BHP w Kuehne + Nagel osiągnęły wiele ale jak sami mówią nie

tencjalnie niebezpieczne miejsce jest dodatkowo oznakowane.

spoczywają na laurach tylko cały czas działają.

2
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Zarządca, przedstawiciele klientów i laureaci Ligi Mistrzów.
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CZYTASZ: Tysiąc dni bez wypadku

Jazda samochodem w alkogoglach symulujących zaburzenia percepcji doświadczane pod wpływem alkoholu.
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Symulator jazdy samochodem w trudnych warunkach atmosferycznych.
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LITOWO-JONOWE
BEZPIECZEŃSTWO
WOJCIECH PODSIADŁY
Zdobywające coraz większą popularność baterie litowo-jonowe wyróżniają się na tle starszych
technologii nie tylko dłuższym czasem pracy, większą elastycznością ładowania i żywotnością, ale także
bezpieczeństwem użytkowania. Choć są znacznie łatwiejsze w eksploatacji, podczas wdrożenia trzeba
zadbać o kilka spraw.
36
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CZYTASZ: Litowo-jonowe bezpieczeństwo

W raporcie dotyczącym technologii napędowych urządzeń
magazynowych, eksperci Instytutu Fraunhofera dowodzą,
że do 2030 r. baterie litowo-jonowe staną się dominującym
sposobem zasilania maszyn akumulatorowych i hybrydowych.
Głównymi czynnikami mającymi wpływ na ich popularyzację
są: szybko spadające koszty inwestycji, niezwykle intensywny
rozwój technologiczny tego typu rozwiązań oraz pogłębiająca

Baterie Li-Ion nie posiadają płynnego elektrolitu, a pod-

się świadomość długofalowych korzyści z ich zastosowania.

czas ładowania nie wydzielają

W związku z wyższą sprawnością energetyczną już dziś aku-

się żadne gazy. Dzięki temu nie

mulatory w technologii Li-Ion zużywają podczas ładowania
do 30% mniej prądu niż kwasowo-ołowiowe odpowiedniki.

ma konieczności wyizolowania

Okres ich eksploatacji, z gwarantowanymi 2500-4000 cyklami

wentylowanej akumulatorow-

ładowania, jest co najmniej dwa razy dłuższy niż w przypadku
konwencjonalnych rozwiązań. Dodatkowo, dzięki prostej obsłudze – w przeciwieństwie do baterii kwasowo-ołowiowych
nie trzeba na przykład uzupełniać w nich wody – usprawniają

ni z kwasoodporną posadzką.
Grzegorz Kurkowski, specjalista ds. produktu STILL Polska

pracę i pozwalają ograniczyć koszty serwisowania. Używane
prawidłowo nie są źródłem żadnych szkodliwych substancji, co
w porównaniu z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi znacznie

i wybuchowych gazów. Większość z tych obostrzeń nie ma

ułatwia aranżację miejsc ładowania. Jednak także w ich przypad-

zastosowania w przypadku baterii litowo-jonowych – Baterie

ku trzeba zachować odpowiednie procedury bezpieczeństwa.

Li-Ion nie posiadają płynnego elektrolitu, a podczas ładowania
nie wydzielają się żadne gazy. Dzięki temu nie ma konieczności

OBSŁUGA DUŻO PROSTSZA NIŻ DOTYCHCZAS

wyizolowania wentylowanej akumulatorowni z kwasoodporną

Ze względu na ryzyko wycieku z baterii kwasowo-ołowiowych

posadzką. Jeśli więc flota w pełni działa w oparciu o tę tech-

żrącego elektrolitu, w akumulatorowni, w której są ładowane,

nologię, można znacząco zaoszczędzić na inwestycjach infra-

potrzebna jest kwasoodporna posadzka. Z kolei w związku

strukturalnych – mówi Grzegorz Kurkowski, specjalista ds. pro-

z możliwością wydzielania się wodoru, który wraz z lotnym

duktu STILL Polska. – Co więcej, z zachowaniem odpowiednich

tlenem z atmosfery tworzy mieszankę wybuchową, powinno się

przepisów istnieje możliwość stworzenia zdecentralizowanych

zaopatrzyć pomieszczenie w wydajną wentylację mechaniczną

punktów ładowania, pozwalających skrócić dystanse między

bądź grawitacyjną. Wynikające z tych czynników ryzyko
sprawia, że wykorzystujący
je zakład podlega obowiązkowi oszacowania zagrożenia
wybuchem i wprowadzenia
środków zaradczych mających
zapobiegać powstawaniu niebezpiecznych stężeń palnych

37

Prawidłowo użytkowane baterie litowo-jonowe są w pełni bezpieczne,
Fot. STILL
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nimi a obszarami pracy. Oszczędza to czas i pozwala na wydajne

litowo-jonowe mogą grozić porażeniem prądem nawet gdy są

rozplanowanie pośrednich doładowań, optymalizujących eksplo-

rozładowane. Dlatego też nie można dopuszczać do krótkich

atację wózka – tak, że może on pracować niemal bez przerwy

spięć, ładować ich prądem o napięciu wyższym niż przewidziane

– także w trybie 3-zmianowym – dodaje Kurkowski. Pomimo że

ani przeładowywać. Z drugiej strony, całkowite rozładowanie

baterie litowo-jonowe są znacznie bezpieczniejsze i łatwiejsze

baterii może prowadzić do jej trwałego uszkodzenia. Jeśli do

w eksploatacji niż akumulatory kwasowo-ołowiowe, nieprawi-

niego dojdzie, należy zaprzestać eksploatacji akumulatora –

dłowo użytkowane mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia.

uzupełnia ekspert.

WZGLĘDY WAŻNE DLA LI-ION

INFRASTRUKTURA BEZPIECZEŃSTWA

Pod warunkiem eksploatacji zgodnej z wytycznymi producenta,

Choć więc prawidłowo użytkowane baterie litowo-jonowe

baterie litowo-jonowe są bezpieczne. Wskutek nieprawidłowo

są w pełni bezpieczne, inwestując w nie należy zapewnić od-

przechowywania lub użytkowania wbrew zaleceniom mogą jed-

powiednie warunki i środki bezpieczeństwa. Pomieszczenie,

nak powodować obrażenia i zanieczyszczenie środowiska. –

w którym są składowane, powinno być chłodne i suche. By

Najważniejsze zalecenia dotyczące korzystania z akumulatorów

uniknąć przepięć, bieguny nieużywanych w danym momencie

Li-Ion obejmują: wykorzystywanie do ładowania wyłącznie

akumulatorów należy zabezpieczyć taśmą izolacyjną. Na wypa-

urządzeń przeznaczonych do pracy z używanymi bateriami;

dek kontaktu z substancjami, które wydostały się z uszkodzonej

niedopuszczanie do ich nagrzewania się do temperatur wyż-

baterii, w pobliżu miejsca obsługi akumulatorów powinna znaj-

szych niż przewidziane w instrukcji; zapobieganie uszkodzeniom

dować się oczomyjka – źródło bieżącej wody, umożliwiające

mechanicznym, a w razie ich wystąpienia – zaniechanie dalszej

niezwłoczne opłukanie rąk lub oczu. W przypadku pożaru,

eksploatacji. W przypadku przypuszczenia, że akumulator uległ

do gaszenia akumulatorów Li-Ion mogą być wykorzystywane

deformacji, przebiciu itp. nie należy wchodzić w kontakt z nim

standardowe środki gaśnicze i woda. Baterie litowo-jonowe są

bez odpowiednich środków ochrony osobistej – wymienia Grze-

bardzo przyjazne w użytkowaniu, ale – tak jak z każdym urzą-

gorz Kurkowski prowadzący zajęcia w ramach Akademii Bezpie-

dzeniem elektrycznym –podczas ich obsługi trzeba zachować

czeństwa STILL. – Tak jak wszystkie inne baterie, akumulatory

zdrowy rozsądek.
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ŚWIETLANA
PRZYSZŁOŚĆ BATERII
Z MARIUSZEM SZEWCZYKIEM ROZMAWIAŁ ANDRZEJ SZYMKIEWICZ
O bateriach litowo-jonowych, ich wpływie na rynek, zaletach i wadach tego nowego jakościowo źródła
energii, a także o rozwoju rynku baterii, jego podziałach i sytuacji dostawców – z Mariuszem Szewczykiem
właścicielem firmy EnergyOn , rozmawiał Andrzej Szymkiewicz.
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Jak firma jak się nazywa?

Andrzej Szymkiewicz: Jak długo jest Pan w branży?

– EnergyOn od połączenia angielskich słów „Energy” i „On”.
Mariusz Szewczyk: W tej chwili to już blisko 15 lat. Zaczynałem

Włącz energię. Od samego początku zamysł był taki, żeby

w Benning-u, gdzie tworzyłem dział trakcji. W poprzednich

pokazać Klientom, czym się zajmujemy. Chcemy u Klientów tę

firmach zajmowałem się innymi zagadnieniami związanymi

energię włączać i im przekazywać.

z zasilaniem.
Co jest podstawą działalności? Usługa czy produkt?
Teraz ma Pan swoją firmę.

– Nie rozdzielałbym tego na produkt i usługę, dlatego że oferu-

– Przyszedł ten moment, kiedy zdecydowałem, że już czas iść

jemy całe systemy, kompleksowe rozwiązania. Mamy w ofercie

na swoje i zacząć pracować na własny rachunek. Jest to wypeł-

baterie kwasowe, żelowe, litowo-jonowe. Oczywiście – co za

nienie planów które sobie założyłem jeszcze na studiach. Jest

tym idzie – mamy prostowniki, które mogą te baterie ładować.

dużo większa swoboda i na pewno jest wygodniej pracować,

Oferujemy też akumulatorownie, ich wyposażenie, budowę, do-

kiedy się samemu podejmuje wszystkie decyzje. Robi się to na

radztwo dla klienta. Tak więc klientowi dostarczamy cały system,

własną odpowiedzialność, ale tej przyjemności kiedy widzimy

zaczynając od projektowania, poprzez wykonanie i późniejsze

efekty nic nie może zastąpić.

jego utrzymanie.
Pierwsze zrealizowane projekty?
– Ten rok jest bardzo dobry dla nas, udało się zrealizować dużo rozwojowych kontraktów. Było sporo
tematów na rynkach wschodnich, litewskim, łotewskim. Działamy też na rynku białoruskim i rosyjskim,
tam też sporo ciekawych tematów w tym roku się
pojawiło. Ale oczywiście najbardziej cieszy mnie
nasz sukces na rodzimym rynku polskim. Takim
„hitem” w tej chwili jest bateria litowo-jonowa. Nie
mogę zdradzić zbyt dużo szczegółów ale realizujemy
obecnie kilka projektów od kilku do kilkudziesięciu
baterii. Klienci wynajmują baterie Litowo-Jonowe
w wynajmie długoterminowym, przechodząc całkowicie z rozwiązań z baterią kwasową na baterię
litowo-jonową.
Specyfika baterii litowo-jonowych jest taka, że nie
da się bezpośrednio od razu wyjąć kwasową baterię i wstawić litowo-jonową. Wózek musi komunikować się z tą baterią. Czy Państwu udaje się jednak
taką czynność przeprowadzić?
– Przy naszym rozwiązaniu możemy włożyć praktycznie do każdego wózka baterię litowo-jonową
bez wykonywania jakichkolwiek przeróbek w wózku.
Jak to się dzieje?
– Plus tego rozwiązania jest taki, że nie musimy się
dopasowywać komunikacją do wózka, nie musimy
nic w wózku zmieniać, nie wchodzimy tutaj w jakiekolwiek zmiany, które by podlegały pod UDT i pod
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miarach baterii kwasowej, czyli mieścimy się w tę samą komorę
z tymi samymi wymiarami. Dodatkowo do baterii mamy zamontowane dodatkowe gniazdo, pozwalające na ładowanie bez
odpinania baterii od wózka, co oczywiście ułatwia i przyśpiesza
proces ładowania. Dodatkowo na baterii mamy zainstalowany
zewnętrzny wskaźnik naładowania baterii, pokazujący operatorowi na bieżąco informacje na temat rozładowania, żywotności

Plus tego rozwiązania jest taki,
że nie musimy się dopasowywać

baterii, ile wykorzystano energii, zbliżającego się serwisu i tak

komunikacją do wózka,

dalej. Te wszystkie informacje są ukazywane na dodatkowym

nie musimy nic w wózku

wyświetlaczu. Nie zmienia to faktu że możemy przygotować baterie, która będzie spięta z wózkiem czy z CAN-Bus-em wózka.

zmieniać, nie wchodzimy

Takie rozwiązania są również stosowane. Bardzo często dostaw-

tutaj w jakiekolwiek zmiany,

cy wózków na prośbę Klienta udzielają informacji o protokole

które by podlegały pod UDT

komunikacyjnym i wtedy praktycznie do każdego wózka, który

i pod znak CE.

pracuje na CAN-Open, jesteśmy w stanie się podpiąć
Czyli, można powiedzieć, że energia baterii jest taka sama?
– Energia dostępna baterii litowo-jonowej przy tej samej pojemności będzie znacznie większa niż baterii kwasowej, dlatego
zwykle bateria litowo-jonowa jest dobierana o mniejszej pojem-

Lekkość tej baterii niekoniecznie może być jej atutem, bo dla

ności niż bateria kwasowa.

wózka stanowi przeciwwagę.
– Nie jest to dla nas problemem. Z natury rzeczy bateria Li-Ion

A nie ma to wpływu negatywnego na silnik, na pracę wózka?

jest znacznie lżejsza (4 – 5 razy) od baterii kwasowej, ale obję-

– Jeśli bateria jest zbudowana przez profesjonalistów to nie.

tościowo też jest znacznie mniejsza. Dzięki temu mamy sporo

Wręcz przeciwnie, właściwie zbudowana i dobrana bateria po-

miejsca w skrzyni do tego żeby wypełnić ją płytami stalowymi

zwala na utrzymanie dynamiki wózka na jednakowym poziomie

i dociążyć tę baterię do odpowiedniej wagi.

przez cały czas rozładowania co jest niemożliwe przy bateriach
kwasowych.

Jak duży jest rynek baterii Litowo-Jonowych?
– W Polsce rocznie sprzedaje się ponad 2000 baterii. Mówimy

Jak Pan ocenia te baterie? Na rynku baterie litowo-jonowe

oczywiście w większości o małych akumulatorach do „palecia-

uważane są jako bezwzględna przyszłość. Pan z tymi bateriami

ków”. Mimo wszystko jest to olbrzymi rynek, duży na tyle, że

chyba najdłużej pracuje tutaj w Polsce. Firma Benning była

niektóre firmy startują z własną produkcją lokalnie w Polsce.

prekursorem wprowadzenia tej baterii i Pan był w to zaangażowany.

Wspomniał Pan, że mniej się sprzedaje baterii litowo-jono-

– Pierwsze baterie litowo-jonowe w Polsce, wprowadzaliśmy

wych do wózków czołowych o dużych udźwigach. Natomiast

w 2012 roku, organizowaliśmy pierwsze spotkania, szkolenia dla

„paleciaki” to jest troszeczkę inny segment. To są wózki ma-

klientów i udostępnialiśmy informację o tych bateriach. Starali-

gazynowe, gdzie ich wykorzystanie i obciążenie jest duże,

śmy się promować tą technologię wierząc , że będzie to bateria,

co prawda, natomiast trudno je porównać z wózkami czołowy-

która jest przyszłościowym rozwiązaniem, co teraz się sprawdzi-

mi. Tutaj są potrzebne baterie o większych pojemnościach. Czy

ło i rzeczywiście rynek idzie w tym kierunku. Obecnie oferujemy

Wy możecie takie baterie do wózków widłowych czołowych

baterie zbudowane na technologii NMC firmy Triathlon. Jest to

zapewnić?

niemiecki producent, który wykorzystuje te same ogniwa, które

– Oczywiście że możemy. W ofercie posiadamy baterie od 24V

są w autach elektrycznych, więc jest to sprawdzona technologia,

do 120V i pojemności do 1716Ah w krokach co 52Ah.

działająca rzeczywiście w bardzo dużych obciążeniach. Dzięki
jej właściwościom uzyskujemy dwa razy dłuzsza żywotność niż

Tu rodzą się problemy natury technicznej, związane z zasila-

inne technologie oraz można ją montować w dowolnej pozycji

niem. Czy klient będzie taką mocą dysponował by dostatecznie

co ułatwia przygotowanie różnych zabudów.

doładować baterie?
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– Zgadzam się, że taka sytuacja u klienta może wystąpić. Bardzo

czącego udziału baterii Li-Ion w rynku zajmie kolejnych 10 – 15

duże zapotrzebowanie wózka na energię przy krótkich czasach

lat. Ciągle barierą jest cena.

ładowania, może skutkować tym, że nie będziemy w stanie podłączyć takiego dużego prostownika, szczególnie jeśli jest ich kilka

Można to porównać z rynkiem samochodów elektrycznych?

lub kilkanaście. Dlatego kwestia zasilania jest jednym z tematów

– Myślę, że jest to bardzo dobre porównanie. Jednak skala pro-

które omawiamy z Klientem przy takich projektach.

blemów jest zupełnie inna. Dużo łatwiej jest wyposażyć zakład
pracy w kilka ładowarek niż zbudować sensowną siec ładowarek
dla samochodów elektrycznych.

Co może Pan powiedzieć już teraz, o tym nowym projekcie i zastosowanym rozwiązaniu?

Jaki jest końcowy rachunek kosztów?

– To jest istniejąca fabryka, w której klient korzysta z wynajmu

– Ja bym to nazwał inwestycją długoterminową. Jak we wszyst-

wózków jednego z dużych dostawców na rynku i częściowo

kie nowości, na początku trzeba włożyć, żeby później wyjąć.

z własnych wózków. Zarówno na nowych wózkach jak i na

Triathlon widzi jednak olbrzymie możliwości tego rynku i dlatego

wózkach, które klient w tej chwili używa, instalujemy baterie

obecnie budowana jest nowa fabryka baterii litowo-jonowych.

litowo-jonowe. Łącznie są to wózki 6 różnych producentów.

Zainwestowano również w zakład recyklingu gdyż przy sprzeda-

Na każdy wózek dostarczamy baterię Li-Ion z różnymi okresami

wanych obecnie ilościach konieczne jest zapewnienie własnego

wynajmu w zależności od tego, jak długo ten wózek będzie

przerobu zużytych baterii. W tej chwili systemy litowo-jonowe

jeszcze pracował.

sprzedajemy nie tylko w Europie, ale również w Ameryce.

Dobre źródło informacji do badań i analiz?

Czyli rynek polski też leży w gestii zainteresowań?

– Jest to bardzo ciekawy technicznie temat. Trzeba się dopaso-

– Jak najbardziej. EnergyOn jest oficjalnym partnerem Triathlon

wać pod rozwiązanie, które u klienta istnieje, dopasować baterie

na Polskę i na kraje wschodnie. Dzięki temu mamy dostęp do

do różnych wózków, do procesów które występują w zakładzie.

wszystkich informacji technicznych i możemy współuczestniczyć

Trzeba dużo więcej czasu włożyć w analizy, natomiast satysfakcja

w tworzeniu nowych produktów. Między innymi w Polsce rozma-

na koniec jest znacznie większa.

wiamy z producentami zainteresowanymi baterią litowo-jonową
do ich pojazdów która będzie zbudowana wg ich specyfikacji.

Akumulatorownie pójdą do lamusa?
– Nie pójdą, dlatego że ciągle na rynku mamy olbrzymią ilość

Będzie Pan produkował baterie?

baterii kwasowych. Baterie kwasowe ciągle stanowią 95-98 %

– Nie widzę takiej potrzeby. Fabryka Triathlon jest 150km od

rynku. To się będzie zmieniać, natomiast myślę, że objęcie zna-

naszej zachodniej granicy i dostępność towaru jest doskonała.
Wynajem to jest co raz częściej stosowane rozwiązanie.
Co Pan o nim sądzi?
– Szacuje się, że 60 – 70 % wózków jest dostarczanych w wynajmie długoterminowym. Rzeczywiście jest to rynek, który bardzo
gwałtownie rośnie, ale nie jest to żadne zaskoczenie, dlatego że
cały Zachód pracuje na wynajmie. Anglia to jest 99 % wynajmu
5-letniego i 5-letnia gwarancja na wszystko, bo takie są tam warunki. Natomiast wracając do baterii… Tak, wynajem baterii jest
czymś stosunkowo nowym. Przy baterii litowo-jonowej, z racji
wysokiej ceny, od początku oferowaliśmy zarówno sprzedaż jak
i wynajem tych baterii. Natomiast obecnie dzięki współpracy
z Grupą Triathlon możemy zaoferować nie tylko wynajem baterii
litowo-jonowych, ale również baterii kwasowych, prostowników
czy akumulatorowni. Każdy z producentów wózków w tej chwili
oferuje wynajem wózka z baterią, ale te baterie są w ich wła-
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płacą. W Niemczech mamy ponad 8 tysięcy baterii w wynajmie

niem energii. Możliwość podłączenia do jednego prostownika

i z tej floty możemy swobodnie korzystać. Co więcej możemy

kilku baterii. Prostowniki Expert, które pozwalają na ładowanie

zaoferować w sprzedaży baterie używane. Bateria całkowicie

wszystkich baterii od 2 V do 80 V. Mamy możliwość płynnego

odświeżona, odmalowana, po pełnej regeneracji. Wszystkie

regulowania napięcia i prądu. Mamy trzydzieści parę opcji w tym

baterie mają powyżej 80% sprawności.

prostowniku. Jest to prostownik stricte serwisowy, którym
możemy odsiarczać baterię czy ją formować. Wielu naszych

Dlaczego baterie litowo-jonowe są takie drogie?

klientów w tej chwili się zdecydowało na to, żeby kupując flotę

– To wynika z technologii. Wszyscy wyłożyli olbrzymie pieniądze

wózków z prostownikami, dokupić jeden czy dwa prostowniki

w opracowanie nowych technologii i jak każdy nowy produkt –

serwisowe ekstra. Jeżeli chcemy baterię odsiarczyć, odstawiamy

po prostu – na początku będzie drogi. Dopóki nie osiągniemy

ją na stanowisko serwisowe, podłączamy do prostownika i uru-

odpowiednich poziomów sprzedaży, odpowiednich poziomów

chamiamy funkcję odsiarczania.

produkcyjnych, ten próg się będzie utrzymywał wysoko. Obecnie
niektóre duże firmy wprowadzają – nazwałbym to – „promocje”,

A jak wygląda sprawa serwisu w Pana firmie?

ale tak naprawdę jest to oferowanie baterii po kosztach a czasa-

– W tej chwili w Polsce współpracujemy z siedmioma firmami

mi poniżej kosztów tylko po to, żeby zdobyć rynek, żeby klienta

serwisowymi. Korzystamy z ludzi sprawdzonych, którzy w ba-

przyzwyczaić. To jest tylko i wyłącznie inwestycja.

teriach pracują po 20, 30 lat. Znają doskonale baterie, więc
są w stanie nam obsłużyć zarówno baterie jak i prostowniki.

Co jeszcze Państwo mogą zaoferować klientom?

Dostępność części jest praktycznie natychmiastowa, bo w ciągu

– Poza wynajmem długoterminowym od 2 do 9 lat, mamy moż-

jednego dnia mamy wszystkie części w Polsce. Jesteśmy w stanie

liwość wynajmu baterii, gdzie klient płaci tylko i wyłącznie za

naprawić wszystko w ciągu jednego, dwóch dni.

zużytą energię. Jest stała rata miesięczna plus zużycie energii.
Możemy zaoferować dostawę limitowaną, czyli z ograniczoną

Klienci nie mają się czego obawiać?

ilością motogodzin i czasu. Po tym okresie bateria wraca do nas.

– Na pewno nie. Wręcz uważam, że przy takiej strukturze jeste-

Możemy tez zaoferować inne warunki w zależności od wymagań

śmy w stanie lepiej zareagować niż firmy, które korzystają tylko

Klienta.

z własnego serwisu, dlatego że własny serwis jest ograniczony
ilością osób, a my jesteśmy ograniczeni tylko i wyłącznie ilością

Czy idziemy w kierunku inteligentnych baterii?

kontaktów, które mamy na rynku.

– Powiedziałbym, że idziemy w kierunku dostarczania klientowi
nie tyle baterii co energii. Wracamy do tego, o czym mówiliśmy

Rozumiem. Dziękuję za rozmowę.

na początku: Dostarczamy rozwiązanie, a nie produkt.
Co z prostownikami, nawet najlepsze baterie potrzebują ładowania?
– Prostowniki, które mamy w ofercie, to produkty
niemieckiej firmy IEB. Jesteśmy również ich partnerem na Polskę i na Wschód. Warto tutaj wspomnieć o najnowszych prostownikach w technologii
rezonansowej, które IEB wypuściło na rynek w zeszłym roku. Promowało je mocno na targach Cemat
w Hanowerze. Jest to jedyne rozwiązanie na rynku,
które ma sprawność na poziomie 97 % co oznacza
olbrzymie oszczędności podczas ładowania.
Czym jeszcze się charakteryzują?
– Są to prostowniki z olbrzymią ilością opcji dodatkowych, jak na przykład wspomniany wcześniej
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JAK WYBRAĆ FIRMĘ
DO PRZEGLĄDU
REGAŁÓW?
TOMASZ CHOJNACKI
Jakość. O tej notorycznie pomijanej i upraszczanej właściwości w dzisiejszym przemyśle i biznesie, Pan
Profesor Tadeusz Kotarbiński napisał wiele książek, których poziom intelektualny musiał osiągnąć
wysoki stopień filozoficzny, aby móc rozłożyć pojęcie jakości na czynniki pierwsze. Oczywiście z sukcesem,
44

bo czego można by się było spodziewać po jednym z największych na świecie prakseologów, filozofów
i pionierów nauk o pragmatyce?
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CZYTASZ: Jak wybrać firmę do przeglądu regałów?

„Traktat o dobrej robocie”, bo to autor ma tu m.in. na myśli,

kowicie rozłącznymi, zaś bezwzględna większość zarządców ma-

jest pozycją, która samym tytułem wskazuje na tą właściwość

gazynów zupełnie nie przejmowała się dozorem stanu regałów,

wszelkich prac doradczych i badawczych, która powinna deter-

chyba, że obligowała ich do tego umowa gwarancyjna. Obecnie

minować wybór właściwego podmiotu realizującego inżynierską

sytuacja się zmienia, niestety zmienia się głównie po stronie

usługę: projektowania magazynu, doradztwa technicznego,

użytkowników. Wobec rosnącej świadomości bezpieczeństwa

ekspertyzy (np. w sądzie) czy też przeglądu regałów. Dzisiaj zaj-

magazynowego, ale także wielu działań prewencyjnych i infor-

miemy się dobrą robotą w obszarze tych ostatnich, na poziomie

macyjnych (np. ze strony PIP, w obszarze budownictwa), zaczęły

eksperckim, głównie z powodu niskiej, a czasami wręcz skanda-

znajdować się pieniądze i zrozumienie istoty kontroli stanu tech-

licznej jakości realizowanych na naszym rynku usług.

nicznego regałów, będących chyba najbardziej ryzykogennym
elementem funkcjonowania magazynów. Uznajmy to na nasze

DWA SŁOWA O PRZEGLĄDACH

potrzeby wzrostem o charakterze jakościowym, podkreślając

Darujmy sobie powtarzanie tych samych haseł, które przedsta-

przy tym, że zmiana ta w zakresie liczby takich użytkowników

wiają przedstawiciele firm regałowych na łamach różnych pism

nie rzuca nas na kolana.

branżowych czy stronach internetowych i które na przestrzeni

Z drugiej strony, po stronie dostawców usług, możemy mówić

ostatnich wielu lat już dość dokładnie wyjaśniły, który doku-

chyba głównie o poprawie aspektu ilościowego i to niekoniecz-

ment opisuje czynność przeglądu regałów (PN-EN 15635), jak

nie na korzyść klientów. Chęć przynoszenia większych zysków

często powinien być realizowany przegląd ekspercki (min. 1 raz

doprowadza do sytuacji, w której zmierza się do wykonania jak

do roku, w odstępie maksymalnie 12 miesięcy) i co się podczas

największej ilości usług, w jak najkrótszym czasie. Takie postę-

niego wykonuje (badanie wielkości uszkodzeń mechanicznych,

powanie doprowadza oczywiście do znacznej utraty jakości, o ile

stateczność ładunków, treść tablic regałowych i wiele innych

w przypadku wielu firm, można o jakiejkolwiek jakości mówić.

elementów, które wbrew zapewnieniom dostawców, sprawdza-

Pomijamy tu fakt realizacji przeglądów pod potrzebę „stempla”,

ne nie są). To już znamy. Czas na świeże spojrzenie na sprawę

na potrzeby audytu w postaci wizytacji gości z zagranicy czy też

i podjęcie próby walki z niskiej jakości dostawcami usług, nie-

narzucaniu określonej przez klienta ceny.

zależnie od tego czy reprezentują oni interesy czołowych (świa-

Winni całokształtu sytuacji znajdują się po obu stronach.

towych lub krajowych) dostawców regałów czy też są małymi

Winni są zarówno dostawcy usługi jak również klienci, spodzie-

firmami. W kwestiach bezpieczeństwa należy przyjąć bezlitosną

wający się, że wykonanie usługi na (jakimkolwiek) poziomie nie

postawę tak wobec innych jak i wobec samych siebie, jeśli nie

powinno kosztować więcej niż 2,50 zł w przeliczeniu na godzinę

chcemy dopuścić do sytuacji obrazowanych w setkach filmów

pracy inspektora1. Jeszcze ciekawsze są (o zgrozo) przypadki,

na youtubie.

kiedy właściciel firmy oczekuje, że skromny inspektor regałowy
przejmie odpowiedzialność za wszystkie zaistniałe wypadki oraz

KRÓTKA HISTORIA PRZEGLĄDÓW

ich skutki (!!) już od momentu ukończenia corocznego przeglądu

W całkiem niedalekiej przeszłości, w ramach działalności sto-

regałów. Co za nonsens! A jednak z życia wzięty.

warzyszenia ERF narodziły się dokumenty dotyczące m.in. pro-

Jak przeglądy mogą wyglądać w przyszłości? Prosta sprawa.

jektowania oraz eksploatacji systemów regałowych. Te właśnie

Tak długo, jak klienci będą oczekiwać możliwie niskich cen i nie

dokumenty opisywały kto i po co realizuje przeglądy regałów,

będą przy tym weryfikować jakości dostarczanych prac (koniecz-

co już jest bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa.

nie już na etapie ofertowania), tak długo nieuczciwi dostawcy

Z drugiej jednak strony, dokumenty nie opisywały (i wciąż nie

i biznesowe hieny będą dążyć do minimalizacji kosztów i gene-

opisują) szczegółów dotyczących realizacji poszczególnych

rowania zysków, oczywiście kosztem bezpieczeństwa. Czyli tak

czynności w przeglądzie regałów, szczegółowej metodologii

jak ze wszystkim. I temu należy stanowczo przeciwdziałać.

pracy, a przede wszystkim postaci dokumentów utrwalających
rozpoznane uszkodzenia i długiej listy informacji, które tamże

OD CZEGO ZACZĄĆ PRZY WYBORZE FIRMY

znaleźć by się mogły. To pewnie, w sposób zamierzony zostało

Zacznijmy od rachunku sumienia. Czy ja, jako kierownik magazy-

zrobione i z tym autor zupełnie nie polemizuje. Jak wygląda

nu, właściciel firmy czy szef BHP dążę naprawdę do zapewnienia

sytuacja rynkowa?

właściwego poziomu bezpieczeństwa, czy jednak traktuję prze-

Jeszcze niedawno wyglądało to katastrofalnie. Przeglądy

glądy jako zło konieczne i szukam taniego i dobrego dostawcy,

eksperckie realizowane były przez kompletnie nieprzygotowane

który wcześniej obieca mi wszystko, a potem dostarczy nic?

do tego osoby, same przeglądy i zasady BHP były zbiorami cał-

Jeśli to drugie, to należy darować sobie czytanie dalszej części
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niniejszego artykułu, otworzyć wyszukiwarkę internetową,

kowa wartość wyceniana była na ok. 10.000 zł. Przychody firmy

wpisać „przeglądy regałów” i spośród pierwszych kilku wyników,

znacznie przekraczały 100 mln zł, więc tak skrajna oszczędność

wybrać te firmy które mają najładniejsze strony i oczywiście

wydaje się nieracjonalna. Nie mniej jednak, wskazuje ona na

najniższą cenę.

jeden z zasadniczych kryteriów wyboru oferty, cenę. Wśród

Po rachunku sumienia i wyznaniu grzechów (poprzednie prze-

innych znajdują się m.in. jakość i reputacja firmy. Niezrozumiałe

glądy), zabieramy się za pokutę i poprawę. Pokuta to właściwe

jest jednak, że mało firm zwraca uwagę na zasadniczą kwe-

przygotowanie do kolejnego przeglądu. Należy uświadomić so-

stię jaką są personalia inspektora. Inspektor dba o realizację

bie, że bezpieczeństwo systemów regałowych jest kluczowe dla

przeglądu, zapewnia odpowiednią dokładność pracy i w końcu

zdrowia i życia naszych pracowników. Jeśli ktoś widział na żywo

to on przygotowuje dokumentację końcową. I nie ma w tym

efekt uderzenia rozpędzonego pojazdu w człowieka, ten zda

miejscu znaczenia, czy inspektor pracuje w firmie montażowej,

sobie sprawę, że nie mniej znamienne (a nawet o wiele cięższe)

jest niezależnym doradcą czy też pracuje w największej firmie

w skutkach będą efekty spadającej z wysokości 5 czy 10 metrów,

dostarczającej regały w kraju czy też na świecie. INSPEKTOR

1000 kg-owej palety, nie mówiąc już o walącym się regale. (2)

REGAŁOWY POWINIEN BYĆ NAJWAŻNIEJSZYM KRYTERIUM

Poważne potraktowanie tematu przeglądów nakazuje właściwe

OCENY PRZY WYBORZE OFERENTA PRZEGLĄDU REGAŁÓW.

rozeznanie w zakresie celu przeglądu, jak również metod i obo-

Podejście to będzie tak długo aktualne, jak długo firmy nie

wiązków obu stron, tj. inspektora jak i własnych.
Z kolei poprawa, wymaga przeprowa-

wyrobią sobie właściwych metodyk pracy, nie
nauczą się przygotowywać odpowiednio

dzenia uczciwego wyboru najlepszego

merytorycznych dokumentacji oraz nie

dostawcy oraz wyegzekwowanie

zaczną dbać o wysoką jakość pracy.

od niego wymaganych przeglą-

To prawdopodobnie jest długo-

dem czynności oraz informacji,

trwały proces, choć światełko

m.in. w postaci właściwej do-

w tunelu już się zapaliło, choć-

kumentacji. Ta dokumentacja,

by dzięki istnieniu np. PSTM.

tylko jeśli jest przygotowana

O c z y w i ś c i e , g w a ra n c j a

we właściwy sposób i na wła-

ogólnej jakości, czas realiza-

ściwym poziomie, może umoż-

cji, cena i możliwości realizacji

liwić realizację jednej z proce-

prac dodatkowych też powinny

dur zawartych w normie PN-EN

być istotnym kryterium, jednak

15635, a konkretnie procedurę

ze względu na ogólną celowość

zmniejszania liczby uszkodzeń, której

inspekcji regałów (bezpieczeństwo!),

nie należy mylić z procedurą usunięcia
uszkodzeń (konserwacji). Wszelkiej maści dokumentacje ograniczające się do skromnej tabelki (często nieczytelnej), nie wnoszą niczego użytecznego i pokazują, że

a także nierzadko spotykaną utratę zaufania do wielu firm (nie tylko na rynku magazynowym), wiarygodność względem dostawcy wydaje
się czynnikiem kluczowym.

przegląd regałów sprowadził się jedynie do opisu rozpoznanych

Jak więc dokonać wyboru dobrej firmy realizującej przegląd,

uszkodzeń mechanicznych. Bardziej zainteresowanych tematem,

kiedy ich liczba rośnie, a możliwość weryfikacji kompetencji staje

szczególnie czujących się nieusatysfakcjonowanymi jakością

się coraz trudniejsza?

pracy aktualnej ekipy (czy też pojedynczego inspektora), autor

Na początku należy sformułować własne potrzeby. Jeśli po-

odsyła do biuletynu nr 5 organizacji SEMA, zestawiającego 15

siadamy mały, „500-paletowy” magazyn, nie musimy przepro-

elementów, jakie należy wykonać w przeglądzie. Dokładny opis

wadzać całego procesu przetargowego, ale poszukać najlepiej

wszystkich elementów, znacznie wykraczałby poza ramy racjo-

lokalnego inspektora. Realizacja takiego przeglądu to ok. 2-3h

nalnej długości artykułu prasowego, tym samym autor zachęca

pracy na magazynie i nieco więcej przy robieniu raportu (pod

do dalszego studiowania zagadnienia samodzielnie.

warunkiem istnienia sensownego rysunku). Z kolei, dojazd inspektora oddalonego 500 km od magazynu, wydłuża czas jego
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pracy, kosztuje dodatkowe paliwo, zimą nawet nocleg w hotelu

„Panie Tomku, cena czyni cuda” – rzekł jeden z kierowników

i na pewno będzie zawierało w cenie więcej kosztów dodatko-

magazynu, sugerując 4.000 zł za wykonanie usługi, której ryn-

wych niż koszt samej usługi.

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

bezpieczny magazyn eksploatacja

W przypadku dużego magazynu, cena

już dawno temu zwracać uwagę. Mo-

będzie na pewno większa, wielokrotnie

notonia miejsca sprawia, że nie widzimy

pokazując, że 10% wartości dużego prze-

zagrożenia w wiszących zwojach folii,

glądu stanowi 95% wartości przeglądu

gwoździach wystających z palety, zerwa-

małego. W tym wypadku celujemy w eki-

nych mocowaniach ochraniacza słupa

pę większą, możliwie sprawną i elastycz-

czy nawet kompletnie niezabezpieczonej

ną. Robota jest w zasadzie taka sama, ale

rurze na końcu korytarza roboczego,

różnice tkwią w organizacji pracy:

przez którą płynie wesoło na produk-

»» przy dużych przeglądach (w szczegól-

cję alkohol etylowy i której uszkodze-

ności), powinno się robić podwójne

nie widłą wózka mogłoby doprowadzić

sprawdzanie elementów (np. poprzez

do tragedii. Nas interesuje coś więcej,

symultaniczną pracę w parach),

bo oprócz uszkodzeń chcielibyśmy się

»» obszar magazynowy jest zazwyczaj

dowiedzieć czy nasz sprzęt jest w ogó-

duży, więc ilość potrzebnych (do wy-

le poprawnie złożony, czy określone

konywania czynności kontrolnych)

uszkodzenia pojawiające się regularnie

narzędzi, które trzeba nosić jest zbyt

w każdym roku mają jakąś konkretną

mała dla jednej osoby (np. 2 poziomice,

przyczynę, czy jednostki ładunkowe o da-

dalmierz, liniał, notatnik i przybory pi-

nych wymiarach naprawdę mogę być od-

śmienne, etykiety do uszkodzeń, aparat

kładane w naszych gniazdach, czy tablice

fotograficzny, młotek gumowy, lunetka,

regałowe są jasne i zrozumiałe dla no-

metrówka, itd.),

wych pracowników2, jaki jest ogólny stan

»» ilość różnych czynności można ze sobą

bezpieczeństwa, czy istnieje możliwość

łączyć, oszczędzając przy tym czas na

szybkiej jego poprawy i jakie dokładnie

przemierzanie magazynu (np. archi-

elementy należy wymienić (dokładnie

wizowanie fotograficzne uszkodzeń,

oznacza, podanie dokładnej specyfiki

pomiary oraz ich zapisywanie, aktuali-

niezależnie od dostawcy, daty produkcji

zowanie informacji na tablicach, itd.),

i montażu, itp.). Same opisy uszkodzeń

»» istnieje możliwość asekuracji (np.

mechanicznych słupów, belek i poprze-

w magazynie typu mroźnia, trzymanie

czek, a także obecności zawleczek, nie

latarki w miejscu ciemnym i ciasnym,

stanowią pełnego przeglądu regałów.

weryfikacja podejrzanych miejsc, itp.),

Zakres jakościowy prac możemy zatem

CZYTASZ: Jak wybrać firmę do przeglądu regałów?

Bogactwo atrakcji rozpoznawanych na przeglądach
regałów

sformułować sami, lub poprosić oferenta
… itd. Zatem, aby przygotować wła-

o dokładne wyszczególnienie (i koniecz-

ściwe zapytanie na przegląd regałów dla

nie postać końcową!) tych zadań, do któ-

(każdego) magazynu należy sformułować

rych wykonania się deklaruje.

opis ilościowy, po którym następuje opis
jakościowy. Nasze zapytanie dotyczyć

KRYTERIA OCENY OFERTY

musi konkretnego zakresu prac, aby ofe-

Cena, jakość, stosunek jakości i ceny,

rent właściwie wyznaczył cenę usługi i jej

zakres pracy podczas przeglądu, zakres

wszystkie elementy.

dokumentacji poprzeglądowej, a także re-

Skoro dotarliśmy już do tego miejsca

ferencje i subiektywna ocena kompetencji

artykułu, to znaczy, że interesuje nas coś

danego inspektora. To główne elementy

więcej niż banalne (choć czasami tylko

jakie można brać pod uwagę przy wy-

pozornie) wskazanie uszkodzeń mecha-

borze dostawcy. Analitycznych narzędzi

nicznych. Interesuje nas, aby inspektor

oceny danego dostawcy dogłębnie nie

regałowy sprawdził te elementy, na które

będziemy obrazować, bo każdy sam musi

my, codzienni użytkownicy przestaliśmy

sobie określić co dla niego jest najważniej-
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Bogactwo atrakcji rozpoznawanych na przeglądach
regałów

sze. Nie mniej jednak, możemy pochylić

zgodne z oczekiwaniami (nomenklaturą

się nad ww. elementami.

i symboliką) producenta,

Zacznijmy od zakresu prac i dokumen-

»» komentarze dotyczące ogólnego stanu

tacji. Co powinno się znaleźć w zakresie:

bezpieczeństwa, a także wszelkie spo-

a) samego przeglądu, b) w zakresie doku-

strzeżenia i wnioski istotne w kontek-

mentacji? W zakresie przeglądu, powinny

ście pracy całego magazynu,

zostać wykonane co najmniej zadania:
»» rozpoznanie uszkodzeń mechanicznych oraz ich fizyczne wskazanie,
w tym również: odchylenia elementów

»» wytyczne dotyczące sposobów poprawy bezpieczeństwa,
»» a także pozostałe opisy mające charakter formalny.

konstrukcji oraz ich ogólny stan, połączenia elementów ze sobą oraz z posadzką, itp.

Gdyby, oprócz powyższych, trafił się
taki inspektor, który dodatkowo wskaże

»» rozpoznanie innych niezgodności

niezgodności w zakresie dodatkowych

związanych pośrednio i bezpośrednio

elementów BHP (zbyt niskie oświetlenie,

z regałami (np. posadzka, ochraniacze,

praca w hałasie, nieergonomiczne miejsca

elementy dodatkowe)

pracy, itp.), już nie wspominając o co-

»» konfiguracja i zmontowanie regałów na

rocznej analizie uszkodzeń (dzięki której

tle składowanych ładunków, z odniesie-

możemy obserwować postępy w kulturze

niem do pierwotnego (lub zaktualizo-

pracy naszego magazynu, skuteczność

wanego) projektu, w tym również luzy

przeglądów, przyrost błędów, itd.), należy

manipulacyjne,

się go bezwzględnie trzymać i choćby nie

»» jakość palet, stabilność palet, masa pa-

wiadomo co, nie puszczać. Jeśli takiego

let oraz obciążenie gniazd, a nawet

nie mamy, to warto poszukać, pytając,

wymiary składowanych jednostek,

jeżdżąc po konferencjach albo po prostu

»» informacje zawarte na tablicach infor-

kontaktując się ze specjalistą PSTM (Ko-

macyjnych, obecność samych tablic

mitet ds. Szkoleń). Szczególnie cenna jest

oraz ich wymiary,

obecność takiego inspektora, który ma

»» sprawdzenie pełnej dokumentacji re-

doświadczenie w dodatkowych dziedzi-

gałowej oraz określenie ewentualnych

nach jak np. w projektowaniu magazynów,

braków oraz wymaganych poprawek

technologii transportu czy szczegółowych

(np. po zmianie konfiguracji regałów,

przepisach BHP. Wówczas, możemy liczyć

po zmianie układu regałów),

na inne wartościowe porady przy okazji

»» itp.,

realizacji przeglądu, często bez ponoszenia kosztów dodatkowych.
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… które, „przetransformować” należy,

Na liście kryteriów, w dalszej kolejności

do udokumentowanej rzetelnie postaci

są cena i jakość, które trudno jest połą-

raportu, zawierającego:

czyć na wysokim poziomie oczekiwań.

»» listę oraz charakterystykę uszkodzeń

Tani przegląd i wysoka jakość, to prawdzi-

z dokładnymi opisami (lokalizacja,

wa rzadkość. Zdarza się jednak, że znajdu-

uszkodzenie lub niezgodność, tzw. ko-

je się kompetentny inspektor, z właściwą

lor ryzyka, a także sam element), w tym

wiedzą oraz profesjonalnym sprzętem,

również poszczególne działania (np.

zawsze pracujący w min. 2-osobowym

obserwacja, wymiana),

zespole i znający zapisy normatywne.

»» rzetelny rysunek,

Jakość pracy takiego człowieka warto

»» listę materiałową czyli wyszczególnie-

wynagrodzić poprzez akceptację jego

nie dokładne elementów do wymiany,

oferty finansowej, która często… nie jest

bezpieczny magazyn eksploatacja

CZYTASZ: Jak wybrać firmę do przeglądu regałów?

wyższa (a nawet niższa) niż oferty kon-

dzę nt. elementów wszystkich producen-

kurencji oferującej niższy poziom usług.

tów regałów czy też gołym okiem zmierzy

Bardzo ogólne szacowanie kosztu prze-

odchylenie słupa od pionu z dokładnością

glądu regałów oscyluje wokół 1 – 1,5 zł

do 1 stopnia. Nawet najwyższy stopień

za miejsce paletowe lub 3 – 4 tysięcy

profesjonalizmu nie oznacza, że wiedza

złotych za przegląd 1-dniowy. Czy jest

i umiejętności, a także przepisy są opano-

to cena uczciwa? Trudno powiedzieć, bo

wane w stopniu doskonałym.

przecież w cenie znajduje się więcej ele-

Na deser naszych kryteriów, pojawia

mentów, nie tylko stricte technicznych.

się lista referencji oraz subiektywna oce-

Tak czy inaczej, konieczne jest sprawdze-

na firmy i inspektora. Dobre, duże i stałe

nie zakresu prac i jakości dostarczanych

referencje potwierdzają stabilność firmy,

dokumentacji. Warto też zweryfikować

ciągłość pracy i określone doświadczenie

przedstawione wcześniej referencje.

w zakresie organizacji pracy. Z drugiej

Sama jakość wymaga też tutaj dodat-

strony, bezustanna rotacja, typowa dla

kowych wyjaśnień. Od dostawcy usłu-

obecnych czasów, utrudnia wszelkim fir-

gi przeglądu regałów, choćby był to

mom posiadanie dobrych fachowców,

przedstawiciel największego dostawcy

mogących być dobrą wizytówką firmy.

regałów na świecie albo super-konsul-

W końcu doświadczenie zdobywane

tant, należy oczekiwać uczciwej pracy.

przez konkretne osoby nie pozostaje w fir-

Niedopuszczalne są przeglądy ze skan-

mie, ale przy odejściu pracownika idzie

dalicznie niepoprawnymi elementami,

razem z nim. Z pozycji klienta, warto więc

takimi jak:

zapytać kto będzie realizował przegląd, ile

»» badanie losowo (!) wybranych belek

czasu pracuje w branży oraz firmie i jaką

nośnych, a nie wszystkich widocznych

dokumentację potrafi opracować. Pozna-

belek,

nie takiego człowieka pozwala poczuć,

»» pobieżne przejście przez magazyn z tłu-

komu powierzamy przeprowadzenie jakże

maczeniem, że składowane jednostki

ważnej, bo niezależnej oraz eksperckiej

ładunkowe uniemożliwiają sprawdze-

inspekcji regałów. Wydaje się również,

nie wszystkich elementów,

że inspektorzy z małych firm (szczególnie

»» ekspresowe robienie przeglądów, np.
18.000 miejsc paletowych w 2h (!),

Bogactwo atrakcji rozpoznawanych na przeglądach
regałów

właściciele) są bardziej zaangażowani niż
Ci z firm dużych, u których klient zawsze

»» celowe uszkadzanie elementów regałów (!), z zamiarem odnotowania uszkodzenia i dodatkowego zarobku dzięki
konieczności wymiany elementów,

się znajdzie i nie trzeba się o niego aż tak
bardzo troszczyć.
Warto to zapamiętać, małe firmy i niezależni konsultanci mają więcej powodów

»» niewskazywanie skrajnie niebezpiecz-

do dostarczania wysokiej jakości usług

nych miejsc i sytuacji (np. wystające

niż przedstawiciele firm dużych. Oczy-

gwoździe), bo „za to mi nie płacą”, itd.

wiście im większa firma, tym wydaje się
mieć dłuższe i większe doświadczenie,

Przytoczone przykłady pochodzą z ży-

a także (teoretycznie) większą wiedzę,

cia, a ich autorami (w części) były czę-

szczególnie jeśli jest dużym producentem

sto czołowe firmy branży magazynowej,

(ewentualnie dystrybutorem) regałów, nie

chwalące się nieskazitelną reputacją .

mniej jednak „bliskość relacji” oraz idące

Jakość ma znaczenie i jakość tą należy

za tym zaufanie są w tym przypadku nieco

sprawdzić. Oczywiście nie należy spodzie-

słabsze. Z tych powodów, można posta-

wać się, że inspektor zna wszystkie normy

wić wniosek, że najlepszym wyborem

na pamięć, ma dostęp i szczegółową wie-

dokonanym na zasadzie racjonalnego

3
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kompromisu jest wybór średniej wielkości firmy, umożliwiający
zaangażowanie (nawet niewielkie, bo np. w postaci nadzoru)
samego właściciela (lub szefa działu ,kierownika, itp.), szczególnie jeśli firma ta ma doświadczenie w montażach i/lub jest też
dystrybutorem lub (małym) producentem wyposażenia.
SCHEMAT POSTĘPOWANIA
W tysiącach firm w naszym kraju znajduje się wielu świetnych
kierowników magazynów oraz ludzi rozumiejących logistykę
w magazynach. Czują oni mechanikę i wytrzymałość regałów,
znają technologię magazynową, rozumieją znaczenie przepisów, orientują się w zakresie norm technicznych i potrafią
oszacować czas realizacji usługi, a tym samym potrafią policzyć
uczciwą cenę za wykonanie przeglądu4. Nie mają oni natomiast
biegłości we wszystkich przepisach, nie zawsze mogą liczyć
na wsparcie BHP-owca i w ogóle mają tysiąc innych spraw
na głowie. Potrzebują oni jednak rzetelnego dostawcy usługi
przeglądu regałów. Warto tu podkreślić, że Ci mądrzejsi mają
świadomość, że dobra cena nie jest tym samym co niska
cena. Wymuszanie niskiej ceny ze strony klientów na firmach
oferujących przeglądy zasługuje na wieczne potępienie, gdyż
powoduje niezdrową konkurencję, a tym samym wpływa na
obniżanie cen, co doprowadza do ich spadku. Co za tym idzie,
to spadek jakości usług, a więc obniżenie poziomu bezpie-
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CZYTASZ: Jak wybrać firmę do przeglądu regałów?

czeństwa w magazynie. Autor gorąco apeluje do zarządców

Proponowany, przedstawiony w poniższej tabeli algorytm

magazynów: przy zakupie i organizacji przeglądów, skupcie się

wyboru oferenta jest propozycją, którą można zmodyfikować

na jakości, a nie na cenie. W efekcie ostatecznym i tak Wam się

w zależności od indywidualnych potrzeb i uwarunkowań. Szcze-

opłaci inwestycja w dobrej jakości usługę, być może z dodat-

gólnie przydatny może on być w przypadku firm i osób, które

kową konsultacją i dalszym wsparciem. Bądźcie też poważni

po raz pierwszy organizują przegląd regałów. Podkreśla się przy

i nie proponujcie 90-dniowego terminu płatności dla 4.000

tym, aby nie być podatnym na żadne historie ze strony różnych

zł, szczególnie jeśli roczne obroty waszej firmy przekroczyły

oferentów, handlowców, a zwłaszcza pseudohandlowców, ale

200 mln zł.

dokonać samodzielnej oceny opartej o rozsądek i logikę.

Tabela 1. Dziesięć kroków prowadzących do wyboru firmy

REKONESANS RYNKU

Zapoznaj się z rynkiem. Nie ograniczaj się jedynie do internetu, ale skontaktuj się z możliwie dużą ilością firm
zaprzyjaźnionych, w celu uzyskania wszelkich informacji nt. przeglądów i inspektorów. Nie sugeruj się ładnymi
stronami internetowymi, ani innymi aspektami nie związanymi bezpośrednio z techniczną usługą przeglądu regałów.

WSTĘPNY WYBÓR

Dokonaj wyboru możliwie dużej ilości firm, duża część z nich w ogóle nie odpowie na zapytanie. Zbierz różne
firmy (duże i małe, lokalne i oddalone, niezależne i związane z producentem regałów). Nie kieruj się wielkością
firmy ani jej prestiżem. Wielkość nie świadczy o jakości.

ZAPYTANIE

Dokładnie sformułuj zapytanie ofertowe. Określ pojemność magazynu, wyszczególnij systemy składowania,
uwzględnij specyfikę magazynu (mroźnia, środowisko bardzo głośne, ograniczony wstęp do zakładu, występujące
trudności, itd.), a także przedstaw w miarę możliwości szkic magazynu. Jeśli możesz udostępnić szkic magazynu
(szczególnie edytowalny) poinformuj o tym inspektora. W zapytaniu zawrzyj wszelkie pytania, na jakie chcesz
uzyskać odpowiedź.

ZEBRANIE OFERT

Wyegzekwuj od firm przesłanie ofert. Terminowe ich przesłanie dobrze świadczy o firmie. Dokonaj pierwszej
selekcji odrzucając oferty w postaci jednego akapitu i 3 wierszy, o ile sam o taką ofertę nie prosiłeś. Pamiętaj, jeśli
niepoważnie potraktujesz oferenta również nie licz na poważne potraktowanie (np. nie oczekuj przygotowania
rozbudowanej oferty w 2h, skrajnie niskiej ceny lub przyjazdu w najbliższy poniedziałek).

OCENA

Określ istotność sformułowanych kryteriów (np. w skali od 1 do 3). W każdej ofercie sprawdź obecność i jakość
danego aspektu (np. ceny, zakresu prac, terminowości, itd.) i przypisz mu odpowiednią punktację (np. w skali
od 0 do 5). Przemnóż punkty i wartość kryterium, a potem zsumuj punkty i zobacz kto i jaki wynik uzyskał. W kwestiach finansowych nie bądź oszczędny i nie oczekuj cudów. Sprawdź dokładnie zakres prac oraz dopytaj w jakiej
postaci wszystkie elementy będą dostarczone. Zapytaj o metodykę pracy zarówno w zakresie samego przeglądu
jak i formy opracowania dokumentacji. Zakres tego drugiego stanowi esencję całej usługi i służy wielu innym
celom (analiza wewnętrzna, analiza statystyczna uszkodzeń, analiza uszkodzeń, ewidencja dokumentacji, itp.).
Zapytaj o przybliżony czas pracy, który później możesz egzekwować (chodzi o eliminację realizacji obszernych
przeglądów w krótkim czasie).

ŚCISŁY WYBÓR

W gronie 2-3 firm z najlepszymi ofertami, sprawdź aktualność oferty oraz możliwości wykonania usługi. W tym
momencie sprawdź inspektorów. Jeśli ich sylwetka nie była dostępna w ofercie, zapytaj o nią teraz. Pamiętaj,
inspektor jest najważniejszym czynnikiem jakościowym przeglądu – to on odpowiada za (rzetelne) rozpoznanie
uszkodzeń oraz (dokładne) przygotowanie raportu. Im więcej udokumentowanych kompetencji, tym lepiej.
Sprawdź czy taka osoba ma jakiekolwiek szkolenia o charakterze BHP lub szkolenia „regałowe”, szczególnie te,
robione przez organizacje niezależne od producentów (np. PSTM).

WERYFIKACJA JAKOŚCI

Raz jeszcze zapytaj o zakres prac. Pamiętaj, że pełny raport z przeglądu nie ogranicza się do podania samej listy
uszkodzeń, ale obejmuje również listę elementów do wymiany, dodatkowe opisy aspektów BHP i przygotowanie
rysunku. Możesz w tym momencie zadać pytania techniczne w celu weryfikacji kompetencji.

NEGOCJACJE

Nie naciskaj na uzyskanie niskiej ceny, szczególnie jeśli oczekujesz dobrej jakości. Możesz jednak spróbować
uzyskać w tej samej cenie, dodatkowe elementy w zakresie usługi. Może to być np. konsultacja w zakresie zakupu
nowych regałów czy drobna usługa techniczna.

KWESTIE DODATKOWE

Poinformuj dostawcę usługi o ewentualnych kwestiach specjalnych (specjalne szkolenie zakładowe BHP zakończone egzaminem, opuszczenie magazynu o 18.00 czy też obowiązek badania stężenia alkoholu we krwi) oraz
ewentualnych aspektach, które zostały wcześniej pominięte.

ZAMKNIĘCIE OFERTY

Poinformuj dostawcę o wyborze i chęci współpracy. Poproś o przypomnienie, np. tydzień przed przeglądem.
Nie zaszkodzi Ci raz jeszcze utwierdzić się, że obiecane zadania zostaną wykonane w określonym czasie minimalnym. Poproś o dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za przegląd regałów. Zapytaj co możesz zrobić,
aby ułatwić realizację usługi. To leży w twoim interesie!
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DODATKOWE ELEMENTY ANALIZY OFERTY
Wybór dostawcy usługi powinien być oparty o określone kry-

Rys. 1. Niewłaściwe praktyki w zakresie przeglądów regałów

teria, a także powinien być ściśle związany z osobą inspektora.
To jednak nie wszystko. Warto również wystrzegać się takich
usługodawców, którzy pomimo wszystkiego, wciąż nie podnoszą
jakości swojej pracy, szczególnie jeśli zakres ich pracy nie pokry-

CZERWONA KARTKA

przeglądy regałów w du-

badanie losowo wybra-

żych obiektach w zespo-

nych elementów (np.

łach 1-osobowych

belek nośnych)

możliwości obliczeniowe lub dostęp do danych związanych

nieuczciwa cena i mały

dla „ekspresowych” prze-

z wytrzymałością elementów i nośnością regałów konkretnego

zakres prac

glądów regałów

brak rysunku i niechlujna

dla niskiej jakości doku-

dokumentacja

mentacji, gdzie jedynie

wa się z zadaniami dokumentu PN-EN 15635 lub ich praca jest
marnej jakości, nawet jeśli to czołowy dostawca sprzętu w kraju
czy na świecie. Uważać również należy na firmy deklarujące

dostawcy. To nie są dane ogólnodostępne, stanowią tajemnicę
firmy i choć zrozumiałe czasami bywa, że ktoś zna określone
parametry regałów, to podejrzane jest zarabianie pieniędzy
z wykorzystaniem nie swoich dokumentacji bez deklaracji od-

niezwracanie uwagi na

powiedzialności za ewentualne szkody z tego tytułu.

niebezpieczne miejsca

Określone praktyki nie są mile widziane i wymagają potrak-
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towania ich jak amatorszczyznę lub nieuczciwość. Lista ta jest
przedstawiona na rysunku 3.
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lista uszkodzeń stanowi
cały raport z przeglądu
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CZYTASZ: Jak wybrać firmę do przeglądu regałów?

Tabela 2. Charakterystyka różnego typu firm w kontekście przeglądów regałów

DORADCA NIEZALEŻNY

FIRMA MONTAŻOWA

•

Obiektywne spojrzenie na stan techniczny

•

Zespoły tych osób posiadają duże umiejętności techniczne

•

Brak chęci zarobku na wymianie części

•

•

Z racji braku związku z wybranymi
dostawcami mogą mieć doświadczenie w badaniu różnych typów regałów i różnych dostawców

Często mają zapas i/lub dostęp do części,
więc mogą kontynuować usługi (wymianę, modyfikację, itp.),

•

Potrafią usuwać usterki nawet jeśli nie
ma zapasowych elementów (producent
od razu będzie sprzedawał)

•

Teoretycznie bardziej zaangażowani (chcą
sprzedać również serwis)

•

Dobra znajomość norm (muszą się kształcić dodatkowo w stosunku do tych, którzy pracują „bliżej regałów”),

•

Teoretycznie bardziej zaangażowani (ich
praca kończy się na przeglądzie)

•

Zdarza się, że potrafią usunąć niezgodności od ręki

•

Niezależny doradca podpowie, jak można
naprawić regały np. nie poprzez zamawianie nowych części.

•

Zdarza się, że mają łatwy dostęp do części wybranych dostawców, czasami w cenach lepszych niż bezpośrednio od producenta.

PRODUCENT REGAŁÓW
•

Znają specyfikę swoich regałów, w tym
również sposoby np. szybkiej wymiany
elementów,

•

Mają wyłączność na części do regałów
swojej marki

•

Teoretycznie najszybciej naprawią swoje
regały

•

Często mają najwyższe ceny

•

W okresie gwarancyjnym nie walczą o utrzymanie klienta, później też
się to zdarza

•

Teoretycznie ma więcej zasobów ludzkich
(możliwość szybszej realizacji określonego, np. dużego przeglądu)

•

Osobą kontaktową jest z reguły handlowiec, który nie zawsze jest responsywny
i/lub działa wolno

Opcje mieszane, takie jak: firmy montażowe współpracujące z jednym lub wieloma producentami, dystrybutorzy regałów, średnie firmy łączące w swojej działalności różne usługi, firmy szkoleniowe nie mające doświadczenia praktycznego w zakresie przeglądów, łączą w sobie różne cechy ww. firm.

NA ZAKOŃCZENIE
Niniejszy artykuł dotyka problemu ni-

Oczywiście, artykuł nie wyczerpuje

obrony przed nieuczciwym traktowa-

skiej jakości prac w zakresie przeglądów

pełni tematu. Nie opisujemy tu dokładnie

niem zarządców magazynów. Ten aspekt

regałów. Mówimy tu zarówno o jakości

specyfiki całego rynku dostawców prze-

ma nieco większy rozmiar, który można

oferty (będącej preludium do właściwej

glądów, samego zagadnienia przeglądów,

zawrzeć w innym artykule dotyczącym

pracy), o zakresie pracy na przeglądach

dokładnych sposobów szacowania cza-

przeglądów regałów. Do tego czasu autor

(o którą trzeba się zatroszczyć już na

sów pracy oraz kosztów (których często

zachęca do pogłębiania tematu inspekcji

etapie ofertowania), o jakości samej pra-

nie chcą określać sami oferenci), charakte-

regałowych oraz zainteresowania się,

cy (którą trzeba wyegzekwować i mieć

rystyki przeglądów w obecności różnych

prowadzonymi przez niego szkoleniami

mocno na uwadze, gdyż ma bezpośredni

systemów składowania czy też sposobów

(w zakresie działalności PSTM).

wpływ na bezpieczeństwo pracy), o dokumentacji z przeglądu (której postać
jest odzwierciedleniem jakości pracy in-

Rys. 2. Powaga zagrożenia płynącego z regałów

spektora), a także o późniejszym wsparciu, który rozpoczyna się już na etapie
raportu (lista elementów do wymiany,
wytyczne do naprawy regałów czy też
ogólne porady pokazujące dobra wolę
inspektora). Dwoma celami niniejszego
artykułu są: eliminacja niskiej jakości
usług przeglądów regałów, a także podniesienie świadomości użytkowników
regałów, służącej niczemu innemu jak
podwyższeniu poziomu bezpieczeństwa
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pracy ludzkiej!
Źródło: dzięki uprzejmości firmy Olejnik Systemy Regałowe

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

Rys. 3. Przykłady elementów niezbędnych w raporcie z przeglądu regałów

Źródło: materiały własne autora

1

2

Jednym z ciekawszych przypadków z życia autora była sytuacja, kiedy wysoce specjalistyczna usługa eksperckiego
badania regałów, w magazynie o pojemności 5.000 miejsc
paletowych, w 2-osobowym zespole, znacznie wykraczająca poza zakres typowego przeglądu, z wieloma kosztami
dodatkowymi została oszacowana przez samego klienta
na 1.000 zł i dodatkowo oceniona jako „ekstremalnie
kosztowna”. Przybliżony dochód na 1h pracy wynosił
wówczas ok. 4 zł.
Ciekawym przypadkiem, którego jeszcze chyba nikt
nie dotknął, jest konieczność zapewnienia informacji
dotyczących eksploatacji regałów w języku zrozumiałym
np. dla braci zza Bugu. Pamiętać należy, że rola tablicy
regałowej jest wielokrotnie podkreślana w dokumencie
PN-EN 15635.

3

4

Bardzo często, na niekorzyść wcale nienajgorszych
firm regałowych działają wybrane ekipy zewnętrzne (te
niedbające o profesjonalizm) lub poleceni po znajomości
przez doradców handlowych, „koledzy z branży”. Z drugiej
strony, wewnętrzni inspektorzy, mający narzucone plany
handlowe również nie liczą się z zachowaniem odpowiedniego poziomu jakości, choć już z nieco innych powodów.
Bardzo prostym sposobem na oszacowanie RZETELNIE
wykonanego przeglądu jest policzenie czasu pracy na
samym obiekcie wykorzystując wskaźniki. Czas realizacji
takiego przeglądu dla 2-osobowego zespołu to ok. 1 zatoka regałowa na minutę lub 150 m/h. Czas ten uwzględnia
różne czynności dodatkowe. Przygotowywanie raportu
z przeglądu to co najmniej drugie tyle, a z reguły więcej
czasu niż sam przegląd.

OD AUTORA
Nazywam się Tomasz Chojnacki. Pracuję w biurze pla-

inspektorów regałów, którzy wobec braku właściwych

nistyczno-projektowym METROPLAN POLSKA, a także

kompetencji nie są w stanie dostarczyć wysokiej jakości

jestem członkiem Komitetu Technicznego Regałów przy

usług. Część sytuacji wynika z nieświadomości i braku

PSTM oraz Przewodniczącym Komitetu ds. Szkoleń przy

odpowiedniego przeszkolenia, ale inna część dotyczy

PSTM. W swoim zawodowym życiu, oprócz specjali-

dużych firm, w których nacisk na generowanie zysków

stycznego doradztwa i zaprojektowania 60 magazynów,

stanowi priorytet ponad zapewnieniem bezpieczeństwa

przeszkoliłem również kilkaset osób w zakresie aspektów

użytkownikom magazynów. Celem niniejszego artykułu

bezpieczeństwa w magazynie i wykonałem prace tego

jest m.in. podniesienie świadomości o przeglądach

typu w blisko 200 obiektach.

regałów, głównie w zakresie personalno-organizacyj-

Niniejszy artykuł jest odpowiedzią na zaistniałą na
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rynku sytuację związaną z brakiem wykwalifikowanych
Fot. archiwum autora
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nym. Kwestia techniczna i ogrom zagrożenia płynącego
z uszkodzonych regałów stanowi osobny temat.

