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WIEDZA
RATUJĄCA ŻYCIE
 Konrad Szymkiewicz, Log4.pl. Foto: Log4.pl
Bezpieczeństwo staje się jedną z najważniejszych dziedzin życia społeczno-gospodarczego, na wielu jego płaszczyznach. Dlatego bardzo ważne jest ciągłe
podnoszenie jego jakości. Osiągnąć to można poprzez poprawę zarządzania
i organizacji systemów i jednostek ratowniczych, wyposażania ich w coraz to
bardziej specjalistyczny sprzęt. Istotna, a może najważniejsza jest edukacja
realizowana poprzez kursy i nauczanie pierwszej pomocy w szkołach, pokazy
sprzętu ratowniczego, na prawnych rozwiązaniach zapewniających bezpieczeństwo w każdym miejscu pobytu człowieka kończąc.
W porównaniu ze stanem sprzed
dziesięciu lat zmieniło się bardzo wiele, zresztą jak w przypadku prawie każdej innej dziedziny
życia. Wzrost zainteresowania
pierwszą pomocą, a tym bardziej
edukacją w tym zakresie z bardzo
dużym prawdopodobieństwem
powinien się przełożyć na poprawę bezpieczeństwa. Korzyści
daje edukacja w zakresie udzielania pomocy są bardzo jasne
i klarowne, większość środowisk
związanych z ratownictwem jest
zdania, że uczenie pierwszej pomocy ma bardzo duże znaczenie

dla poprawy bezpieczeństwa
w środowiskach pracy. Dlaczego
czasami pierwsza pomoc jest
ważniejsza niż rozwiązanie systemowe z zakresu organizacji
ratownictwa?
Kiedy zdarzy się wypadek tak
naprawdę na skuteczność akcji ratowniczej i jej powodzenia
składa się kilka czynników. Niewątpliwie są to: reakcja świadków zdarzenia, szybkość dojazdu
jednostek ratowniczych, sprzęt
na ich wyposażeniu, ich wiedza i umiejętności. W skrócie,
możemy to przedstawić jako

tzw. łańcuch przeżycia, składający się z czterech ogniw:
• Wezwanie pomocy (podmiotów ratowniczych)
• Szybkie podjęcie czynności
ratowniczych
• Wczesna defibrylacja
• Hospitalizacja
Ten łańcuch dotyczy zdarzeń,
w których dochodzi do zatrzymania krążenia, aczkolwiek odpowiednia jego interpretacja
potrafi dostosować go do każdej sytuacji, w której…
czytaj dalej 

Oświetlenie ma znaczenie

Błędy w magazynie
– jak ich unikać?

 Mateusz Matković, InplusPR. Foto: Trilux Polska
Niewłaściwie dostosowane do
specyfiki pracy przedsiębiorstwa oświetlenie oraz ograniczona widoczność to jedne
z najczęstszych, poza czynnikiem ludzkim, przyczyn wypadków w branży transportowej i logistycznej. Odpowiedni
projekt oświetlenia magazynu
oraz zastosowanie skutecz-

nych i sprawdzonych rozwiązań pozwoli zmniejszyć ryzyko
kolizji, znacznie poprawiając
komfort pracy.
Jak zadbać o bezpieczeństwo
w magazynach?
Wg raportu Głównego Urzędu
Statystycznego tylko w pierwszym półroczu 2012 r. liczba

wypadków w obszarze transportu i gospodarki magazynowej wyniosła blisko trzy
tysiące, z czego aż 25 ze skutkiem śmiertelnym. Najczęstszym
źródłem urazu były maszyny,
urządzenia i wyposażenie do
podnoszenia, przenoszenia i magazynowania. Wózki widłowe,
będące podstawowym narzędziem logistyki wewnętrznej,
przy niezachowaniu należytej
ostrożności i nieprzestrzeganiu
zasad bezpieczeństwa, mogą być
przyczyną groźnych wypadków.
Dlatego tak ważna jest właściwa
organizacja i nadzór pracy oraz
stworzenie zatrudnionym odpowiedniej widoczności w trakcie wykonywanych czynności.
W trosce o bezpieczeństwo pracowników magazyn powinien
być starannie oświetlony z zachowaniem wymaganych poziomów natężenia oświetlenia
na płaszczyźnie roboczej regulowanej przez normy…
czytaj dalej 

 Marcin Hankiewicz, Ekspert
sklepu Magazynuj.pl
Zgodnie z danymi publikowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy, rokrocznie dochodzi do blisko 160 wypadków
w miejscach magazynowania
towarów. Mimo licznych akcji
edukacyjnych, nagłaśniających
kwestie związane z bezpieczeństwem pracy w magazynie,
liczba tego typu zdarzeń nie
spada. Pojawia się zatem pytanie, co zrobić, by gwarantować komfortowe i bezpieczne
warunki pracy, a jednocześnie
- niwelować ryzyko powstawania strat materialnych w przypadku błędów popełnianych
przez człowieka?
Statystyki pokazują, że najczęstszymi przyczynami wypadków w magazynach są
niewłaściwa organizacja pracy
oraz nieodpowiednie zachowanie pracowników. Do nierzadkich powodów zaliczyć…
czytaj dalej 
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OSTROŻNIEJ
NIŻ Z JAJKIEM
 Źródło: Magazynuj.pl. Foto: Magazynuj.pl
Gdy procesy produkcyjne wymuszają na przedsiębiorcy konieczność przechowywania i transportowania materiałów niestandardowych, w tym chemikaliów czy cieczy niebezpiecznych, musi on
zadbać o spełnienie określonych przez ustawodawcę wymogów
i zapewni odpowiednie wyposażenie magazynu. Które elementy
powinny zwrócić jego szczególną uwagę?
Jeżeli w magazynie znajdują
się substancje, które ze
względu na swoje właściwości mogą stanowić zagrożenie dla
zdrowia i życia człowieka lub powodować
ryzyko powstania zniszczeń czy szkód materialnych
– mamy do czynienia ze składowaniem towarów niebezpiecznych. Dla
przedsiębiorcy oznacza to konieczność
spełnienia określonych przez ustawodawcę wymogów, dotyczących zapewnienia bezpiecznych warunków pracy
oraz eliminacji ryzyka wystąpienia wypadków w hali magazynowej.
– Wyposażając magazyn w zbiorniki służące do składowania substancji
niebezpiecznych, należy wiedzieć, że
muszą być one odpowiednio dobrane
do rodzaju przechowywanego towaru oraz wyraźnie oznakowane – mówi
Marcin Hankiewicz, ekspert sklepu Magazynuj.pl. Zgodnie z przepisami materiał, z którego wykonuje się tego typu
zbiorniki musi być odporny na reakcje
chemiczne, a samo wykonanie powodować, że obiekt nie ulegnie uszkodzeniu

pod wpływem zawartości. Oczywiście
zabronione jest przechowywanie materiałów niebezpiecznych w opakowaniach służących celom spożywczym!
Co na rynku?
Do jednych z najtrwalszych zbiorników
do składowania i zabezpieczania beczek
z cieczami wysokiego ryzyka należą
wanny wychwytowe/ociekowe – polietylenowe i stalowe. Pierwsze cechują
się bardzo wysoką trwałością i odpornością na działanie chemikaliów, przez
co swoje zastosowanie znajdują przede
wszystkim w składowaniu olejów, kwasów i substancji żrących. – Weźmy pod
uwagę, że zastosowanie przy konstrukcji
polietylenu powoduje, że w tego typu
wannach można przechowywać nawet
bardzo „agresywne” chemikalia – tłumaczy Marcin Hankiewicz.
Wśród pozostałych zalet wanien polietylowych można wskazać możliwość
łączenia (np. w celu zyskania większej
przestrzeni roboczej), zastosowanie
nieprzesuwnych kratownic, które można łatwo wyczyścić oraz możliwość wyposażenia zbiornika w dodatkową rampę podjazdową ułatwiającą ustawianie

BEZPIECZNY MAGAZYN. E-MIESIĘCZNIK O BEZPIECZEŃSTWIE
W MAGAZYNIE I CENTRACH LOGISTYCZNYCH. NR 1/2014
REDAKTOR NACZELNY
Andrzej Szymkiewicz
andrzej@log4.pl
REDAKCJA
ul. Szarych Szeregów 27 lok. 28
60-462 Poznań
Tel. 61 847 49 08
Fax 61 847 45 67
E-mail: log4@log4.pl
Website: www.log4.pl
WYDAWCA
LOG4.PL
Andrzej Szymkiewicz
os. Bol. Chrobrego 34/64
60-681 Poznań
NIP: 9720481162
REGON: 634238765

2

Bezpieczny mix

EKSPERCI
Antoni Saulewicz
Joanna Sokołowska
Grzegorz Ściskała
Mariusz Fąferko
WSPÓŁPRACA
InPlus PR
Fresh PR
Magazynuj.pl
Solideal Polska
Still Polska
Toyota Polska
Urząd Dozoru Technicznego
TGC Corporate Lawyers
STUDIO DTP
NowaPracownia.pl
Publikacja specjalistyczna
Wydanie elektroniczne

beczek czy innych ciężkich pojemników. Taka
rampa jest wykonana w trwałego oraz odpornego na chemikalia polietylenu i mocowana do
modułów za pomocą zaczepów o małym kącie
nachylenia. Na rynku występują także wanny
wychwytowe stalowe. Oprócz zastosowania typowego dla ich polietylowych odpowiedników…
czytaj dalej 

System zapobiegania
kolizjom i wypadkom

 Źródło: Toyota MH. Foto: Toyota MH
Toyota Material Handling Europe (TMHE), otrzymała Nagrodę Innowacyjności 2013 w kategorii
Magazynowanie i Dystrybucja podczas francuskich targów Préventica. Wyróżnienie Systemu
Ostrzegawczego SpotMe® podkreśla ciągle
rosnącą wagę, jaką firmy oraz producenci urządzeń do transportu wewnętrznego przykładają
do zapewnienia najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia oraz zapobiegania wypadkom w pracy.
System Ostrzegawczy Toyota SpotMe® zbudowany jest z reagujących na ruch czujników
na podczerwień. System wykrywa obecność
wózków widłowych oraz
osób na drodze i automatycznie ostrzega o ich
obecności. Każdorazowo,
gdy potencjalne niebezpieczeństwo zderzenia
zostanie wykryte, urządzenie ostrzegawcze zaczyna migać, co pozwala
znacznie zmniejszyć niebezpieczeństwo kolizji.
Ten wyjątkowy system
zapobiegania kolizjom
i wypadkom z udziałem
wózków widłowych jest
niezwykle łatwy w instalacji i użytkowaniu.
SpotMe® jest umieszczany na strukturze budynku i nie wymaga połączenia z wózkami. To
wszystko sprawia, że system ten pracuje z wózkami wszystkich producentów oraz funkcjonuje
niezależnie, ostrzegając przez potencjalnymi
kolizjami pracowników i pojazdy uczestniczące
w transporcie wewnętrznym.
Hans Larsson, Dyrektor Rozwiązań Logistycznych w Toyota Material Handling Europe, podkreślił, że “Nagroda za SpotMe® na targach Préventica Fair 2013 wpisuje się w konsekwentnie
wdrażanie przez Toyotę Material Handling innowacji oraz udoskonaleń w zakresie bezpieczeństwa – wartości wywodzących się z głównych
zasad Toyoty – Toyota Way. System SpotMe®
został zainstalowany we wszystkich fabrykach
TMHE i spotyka się z bardzo pozytywną opinią
naszych klientów. Nagroda ta, jak i stały wzrost
zainteresowania SpotMe® podkreśla potrzebę
inwestowania w rozwój stacjonarnych systemów bezpieczeństwa w czasach, gdy rozwiązania bezpieczeństwa bywają zazwyczaj instalowane bezpośrednio na pojazdach. Z pewnością
będziemy kontynuować prace nad systemami
zwiększającymi bezpieczeństwo w czasie pracy,
wzmacniając nasze zaangażowanie w bezpieczniejszą pracę magazynową” – dodał Hans Larsson. Szczegółowe informacje na Temat nowatorskiego systemu SpotMe, znajdziecie Państwo na
stronie www.toyota-forklifts.pl.

NIE
ZOSTAWIAJ WÓZKÓW NA LODZIE!
 Wojciech Podsiadły, InplusPR. Foto: Still
Zima nieodmiennie wiążę się z utrudnionymi warunkami eksploatacji parku maszynowego. Niska temperatura, ograniczona widoczność i śliska nawierzchnia mogą powodować awarie i znacząco skrócić czas życia
pojazdu. Jak przygotować urządzenia do zimy?
Jako główne przyczyny wypadków komunikacyjnych wymienia się stan techniczny pojazdu,
warunki drogowe i samopoczucie kierowcy. Szczególnie zimą
czynniki te mogą być istotne
również z punktu widzenia kolizji i usterek wózków widłowych.
Jak im przeciwdziałać?
Idzie luty, podkuj buty
– Ta mądrość ludowa ma zastosowanie również dla wózków widłowych. Jeszcze nim
nadejdą mrozy, warto zadbać
o odpowiednie wyposażenie maszyn przeznaczonych
do transportu poza magazynem. – Spodziewając się spadków temperatur, powinniśmy
przede wszystkim skontrolować ogumienie – mówi Janusz
Cieślak z firmy STILL. – Jeśli pojazd ma poruszać się po śliskiej
nawierzchni, warto sprawdzić
stan bieżnika i w razie potrzeby wymienić opony – dodaje.

Dodatkowo, w wypadku, gdy
na placu manewrowym zalega śnieg, konieczne może być
zastosowanie stalowych łańcuchów przystosowanych do
wózków. Kiedy pokrywa śnieżna jest szczególnie gruba i znacząco utrudnia przemieszczanie się między magazynami czy
w strefie załadunku, warto rozważyć zamontowanie na froncie jednego z pojazdów pługu
lub szufli, zmieniając jego rolę
w sprawną odśnieżarkę.
Niebezpieczne skraplanie
Tak samo jak śnieg i mróz, dla
układów maszyn niebezpieczna
może być amplituda temperatur
w strefie pracy. W warunkach,
gdzie sięga ona 40oC, należy zabezpieczyć sprzęt przed wszystkimi efektami związanymi z kondensowaniem się pary wodnej.
– Skutecznym sposobem zapobiegania korozji wywołanej
skraplaniem się pary wodnej

jest pokrycie kluczowych elementów wózka widłowego dodatkową warstwą lakieru – mówi
Janusz Cieślak, ekspert firmy
STILL.
Korozji oraz usterkom możemy przeciwdziałać dzięki stworzeniu strefy buforowej przy
wjeździe do budynku. Pojazd,

reklama

który przebywał na mrozie, powinien odstać około 30 minut
w pomieszczeniu przejściowym o temperaturze zbliżonej
do 0°C. Pozwoli to na ograniczenie skraplania pary wodnej,
nie dopuszczając do…
czytaj dalej 

CZY
STAĆ CIĘ NA „BEZPŁATNE” LECZENIE Z NFZ?
 Źródło: FreshPR. Foto: FreshPR
Bezpieczniej będzie, jeśli choroby serca nie dopadną nas w Słupsku: czas oczekiwania na wizytę u kardiologa wynosi tu prawie rok (330 dni). Nieco krócej oczekują sercowcy mieszkający w Warszawie, tylko 9 miesięcy, a w Krakowie można mówić o tempie „błyskawicznym” – wizyta w poradni kardiologicznej jest możliwa
już po 25 dniach oczekiwania. Z kolei w województwie śląskim i dolnośląskim lepiej nie liczyć na szybkie
wykonanie zabiegu wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego (6 lat oczekiwania) czy biodrowego (5 lat).
Jak się zabezpieczyć przed taką sytuacją i czy mogą w tym pomóc pojawiające się ostatnio na rynku ubezpieczenia na wypadek choroby?
Chorowanie –
czy masz na nie siłę?
Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia
mamy możliwość sprawdzenia,
jak długo trwa oczekiwanie na
wizytę u wybranego specjalisty. Niekiedy na spotkanie z lekarzem można liczyć dopiero
w perspektywie kilku czy nawet kilkunastu miesięcy.
Narodowy Fundusz Zdrowia
stara się zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne, jednak działania te napotykają na liczne
przeszkody. Niestety, wciąż
trudno o pewność, że w ramach
ubezpieczenia obowiązkowego uda się w ciągu kilku dni
uzyskać dostęp do specjalisty,
a później do zabiegów i rehabilitacji. – mówi Karolina Skóra,
Dyrektor Zarządzający Fundacji Watch Health Care. Co więcej, słabości funkcjonowania
publicznego systemu opieki
medycznej i ratownictwa oraz
błędy ludzi mają niekiedy tra-

giczne skutki, które trafiają na
czołówki gazet i serwisów internetowych.
Z badań przeprowadzonych
przez Fundację Watch Health
Care (badaniami tymi objęte
były kraje europejskie, wśród
nich Polska i do tych wyników
odwołujemy się poniżej) wynika, że utrudniony dostęp do

gwarantowanych
świadczeń
opieki zdrowotnej występuje
w każdej dziedzinie medycyny.
Zgodnie z danymi pierwszego w bieżącym roku raportu
Barometr WHC 2013, w lutym
i marcu czas realizacji świadczeń zdrowotnych wydłużył się
średnio o 2 miesiące (w porównaniu z końcówką 2012 roku)

w następujących dziedzinach:
endokrynologia (4,9 mies.),
angiologia (3,9 mies.), kardiologia (3,8 mies.). Na wykonanie
badań w poszczególnych specjalnościach również oczekuje się długo: biopsja guzków
tarczycy zlecona przez endokrynologa zostanie wykonana
średnio po 6,3 miesiąca. W stosunku do października i listopada 2012 roku, obecnie na
wizytę angiologiczną oczekuje
się o 3 miesiące dłużej, a na
zabieg usunięcia żyły o niemal 6 miesięcy dłużej (zmiana
z 2,8 miesiąca, na 8,5 miesiąca). Aby wykonać kardiologiczne badanie elektrofizjologiczne serca (EPS), należy czekać
prawie 12 miesięcy (wcześniej
3,1 miesiąca). Pogorszenie
w dostępie do świadczeń medycznych obserwuje się też
m.in. w onkologii, kardiochirurgii, neurologii, ginekologii.
Wydłużenie kolejek do specjalistów i koniecznych badań
wpływa na przebieg choroby,
co może znacznie pogorszyć
rokowania, zwłaszcza w chorobach onkologicznych. Liczony
w miesiącach czas oczekiwania
na dostęp do lekarza specjalisty połączony z wydłużonym
procesem
diagnostycznym
opóźnia rozpoczęcie prawidłowego leczenia, co może nawet
przekreślić szanse na całkowity
powrót do zdrowia.
czytaj dalej 
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O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU NA
WARSZTATACH
ECR POLSKA
 Źródło: CHEP
29 stycznia w Warszawie odbyły się warsztaty „SUSTAINABILITY IN BUSINESS”,
dotyczące korzyści płynących z odpowiedzialnego, zrównoważonego rozwoju
oraz trendów i idei wzakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w łańcuchu
dostaw. Organizatorem spotkania było stowarzyszenie ECR Polska Warsztaty
zostały zorganizowane w ramach projektu „LOGOS. Model koordynacji wirtualnych łańcuchów dostaw spełniający wymogi społecznej odpowiedzialności biznesu” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum
Badań iRozwoju.
Celem warsztatów było stworzenie miejsca wymiany wiedzy, potrzeb i idei dotyczących dobrych praktyk i działań
w zakresie CSR. W spotkaniu wzięli udział
m.in. przedstawiciele Instytutu Logistyki
i Magazynowania oraz największych polskich i międzynarodowych korporacji zajmujący się CSR i ochroną środowiska oraz
osoby odpowiedzialne za logistykę i łańcuchy dostaw.
Zmniejszanie wpływu działalności firm
na środowisko coraz częściej stanowi jeden z kluczowych elementów zrównoważonej strategii rozwoju świadomych
i nowoczesnych przedsiębiorstw. Redukcja

emisji CO2 do atmosfery jest w tej chwili jednym z głównych wyzwań stojących
przed branżą transportową. Globalne
ocieplenie, zbyt wysoka emisja CO2 do
atmosfery, generowanie ogromnej ilości
zanieczyszczeń i produktów ubocznych
wymaga od firm poszukiwania rozwiązań,
które wyraźnie przyczynią się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na
środowisko naturalne. Uczestnicy warsztatów wymieniali się doświadczeniami w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz rozwiązań prowadzących do maksymalnego
wykorzystania zasobów transportowych,
mających na celu zredukowanie negatyw-

nego wpływu łańcucha dostaw na środowisko naturalne.
Jeden z uczestników spotkania, przedstawiciel firmy CHEP - światowego lidera
w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań
w zakresie zarządzania opakowaniami Inigo Canalejo, Customer Solution Manager, zaprezentował case study na temat
zrównoważonego rozwoju w łańcuchu
dostaw - gdzie na przykładzie innowacyjnych rozwiązań stosowanych przez firmę
CHEP udowodnił, że pooling palet pozwala
zmniejszyć negatywny wpływ…
czytaj dalej 

INSPEKTOR
 Źródło: Redakcja. Foto: Okładka
Urząd Dozoru Technicznego zmienia swoje oblicze, dostosowuje się do zachodzących na rynku zmian, widać
to po działaniach w realizacji głównych zadań urzędu oraz tym wizerunkowym przekazie. Zmiana strony
internetowej – bardziej czytelnej, ułatwiającej komunikację, aktywność w obszarze bezpieczeństwa, poprzez
organizowane konferencje temu poświęcone, czy najnowszy produkt wydawniczy, „Inspektor”.
W słowie wstępnym Mieczysław
Borowski prezes UDT, wyjaśnił
genezę powstania „Inspektora”
oraz jego role we wspieraniu
działań urzędu w dziedzinie
upowszechniania wiedzy o bezpieczeństwie technicznym. „Stały rozwój techniki i przemysłu
generuje zagrożenia związane
z eksploatacja urządzeń i instalacji. Naszą rolą jest ograniczanie ryzyka i eliminowanie tych
zagrożeń. Jesteśmy współodpowiedzialni za bezpieczeństwo ludzi, mienia i środowiska.
Wzrost poziomu kultury technicznej w Polsce, upowszechnienie zasad bezpiecznej eksploatacji urządzeń, zaangażowanie
każdego inspektora UDT w profesjonalne wykonywanie swoich
zadań, to działania płynące z poczucia społecznej odpowiedzialności i przynoszące nam zysk
w postaci minimalizacji zagrożeń
– pisze Mieczysław Borowski.
Periodyk, przybliża działania
UDT, czynione w obszarach komunikacji z otoczeniem biznesowym oraz informuje o zasadach
postępowania, zapewniających
właściwy poziom bezpieczeń-

stwa eksploatowanych urządzeń. „Na łamach „Inspektora”
będziemy upowszechniać kulturę techniczną, poruszać tematy
związane z prewencją, dzielić
się doświadczeniem naszych
ekspertów, doradzać w odniesieniu konkretnych przypadków
i udzielać odpowiedzi na podstawie rzetelnych analiz. – pisze
Natalia Rostkowska koordynator projektu.
Pozostaje „przyklasnąć” inicjatywie, która jest bardzo potrzebna, w pierwszym numerze
jest bardzo obszerny materiał
dotyczący eksploatacji wózków widłowych „Po pierwsze
Twoje bezpieczeństwo”, w którym omawiane są zasady postępowania dotyczące wózków
widłowych, załączona płyta
z filmem instruktażowym, doskonale to ilustruje. To bardzo
ważna publikacja, która jest
pierwszym krokiem na drodze
upowszechniania zasad, stanowiących o kulturze bezpieczeństwa eksploatacji sprzętu.

Bezpieczny mix
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ORGANIZACJA RUCHU WÓZKÓW
WIDŁOWYCH W MAGAZYNIE
ROZWIĄZANIA STOSOWANE W PRZYPADKU NIEWYSTARCZAJĄCEJ WIDOCZNOŚCI W MAGAZYNIE

 Mgr inż. Antoni Saulewicz, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa wózków widłowych

Rozwiązania zalecane do stosowania w przypadku niewystarczającej widoczności osób pieszych i/lub wózków oraz w przypadku występowania miejsc niewidocznych. Artykuł niniejszy powstał w wyniku realizacji
w CIOP-PIB projektu p.t. „Badania i opracowanie rozwiązań organizacyjnych zmniejszających ryzyko wypadkowe wynikające z ruchu podnośnikowych wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakładowym.”Zaleca się, aby wszystkie osoby poruszające się w strefie ruchu wózków, łącznie z gośćmi z zewnątrz, miały
kamizelki i czapki odblaskowe [1]. Oświetlenie stosowane powinno zapewniać dobrą widoczność zarówno
pieszych jak i wózków. Wymagania dotyczące oświetlenia miejsc pracy we wnętrzach i na zewnątrz są zawarte w PN-EN 12464-1:2011 [2] i PN-EN 12464-2:2008 [3].
Stosowanie luster bezpieczeństwa
Miejsca niewidoczne dla kierowcy wózka występują dość często, na przykład na
skrzyżowaniu dróg usytuowanych między
elementami infrastruktury, stanowiskami
pracy lub regałami zasłaniającymi całkowicie drogę przed skrzyżowaniem tak, że
uczestnik ruchu staje się widoczny dopiero, gdy znajdzie się już w obszarze skrzyżowania. W przypadkach takich mogą być
pomocne lustra bezpieczeństwa pionowe
i poziome [1].
Stosowanie zbliżeniowych
systemów bezpieczeństwa
Okazuje się, że stosowanie luster bezpieczeństwa może być nie zawsze skuteczne,
chociażby ze względu na brak możliwości
umieszczenia lustra w normalnym polu
widzenia kierowcy wózka. Dlatego są

promieniowania RF, odbierający sygnały
z „etykietki RF” każdej osoby, która znajdzie się w zakresie wykrywania odbiornika na wózku, zaś kierowca jest ostrzegany
o obecności osoby/osób w pobliżu wózka.
Autorzy tego rozwiązania proponują stosowanie tego systemu jako dodatkowego
pomocniczego rozwiązania zmniejszającego ryzyko wypadkowe. Praktyczne
zastosowanie już znajdują układy RFID
firmy TagMaster z USA. Rozwiązania tej
firmy z zastosowaniem promieniowania
o długości fal radiowych muszą być opracowane z dostosowaniem do konkretnych
warunków użytkowania ze względu na konieczność rozpoznania ewentualnych zakłóceń na działanie systemu.
Natomiast z powodzeniem w wielu firmach na świecie, są już w normalnym
użytkowaniu, zbliżeniowe systemy bez-

go o zbliżaniu się pojazdu. Pełniejszy opis
układu podano w p. 2.3.
Działanie systemu polega na zdalnym
wykrywaniu kodowanego sygnału promieniowania podczerwonego wysyłanego
z nadajnika umocowanego na wózku (lub
innym pojeździe). Czujnik sygnału, nazywany odbiornikiem, cechuje dokładnie regulowane wymiary zakresu odbioru sygnału, w zależności od zastosowania. Nadajnik
jest tak zaprojektowany, aby nadawał się
do większości rodzajów wózków. Nadajnik
wysyła niewidoczny sygnał w strefie 360°
dookoła wózka w taki sposób, aby sygnał
ten został wykryty niezależnie od kierunku
wózka względem odbiornika.
Podstawowe właściwości użytkowe systemu podawane przez jego producenta:
• Szeroka strefa wykrywania o promieniu
10 m.

Rys. 1. Fot. Wickham

prowadzone badania nad stosowaniem
doskonalszych systemów bezpieczeństwa. Aktualnie w niektórych magazynach
w USA są już stosowane prototypowe systemy zbliżeniowe, służące do rozpoznawania obecności osób z wykorzystaniem
promieniowania o częstotliwości radiowej
– z języka angielskiego systemy RFID.
Pracownicy magazynu oraz wszystkie
inne osoby wchodzące do magazynu, ubierają kamizelki z „etykietką RF”, będącą
w istocie mini nadajnikiem kodowanego
promieniowania RF. Na każdym zaś wózku
w magazynie jest umieszczony odbiornik
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pieczeństwa z zastosowaniem promieniowania podczerwonego, system produkowany przez australijską firmę Wickham
(www.wickhamgroup.com). System ten jest
znany na świecie pod nazwą „Fork-Alert
System” (w swobodnym tłumaczeniu „System ostrzegania przed wózkiem podnośnikowym”). Faktycznie zaś jest to zbliżeniowy
system wykrywania obecności pojazdów.
Działanie tego układu zilustrowano na rysunku 1. Zamontowany na wózku nadajnik
kodowanego sygnału w podczerwieni trafia do odbiornika, który powoduje uruchomienie sygnalizacji, ostrzegającej piesze-

• Wyzwalanie wielokierunkowe w strefie
360° (przy dowolnym kącie/ustawieniu
wózka względem odbiornika).
• Określony zasięg wykrywania (dokładnie określona strefa wykrywania).
• Nadaje się do używania w pomieszczeniu i na zewnątrz pomieszczenia.
• Budowa modułowa ułatwiająca instalowanie i niski koszt.
Zastosowanie systemu do samoczynnego
ostrzegania osób pieszych
Głównym zastosowaniem systemu, jest
ostrzeganie osób pieszych o obecności

wózków widłowych. System można stosować jako uzupełnienie istniejących środków bezpieczeństwa. Uzupełnienie polega
na dodatkowym samoczynnym ostrzeganiu osób pieszych, że w granicach określonego zasięgu pojawił się wózek widłowy.
Na przykład, że wózek zbliża się do drzwi
lub że porusza się za rogiem, ale jest niewidoczny dla osoby pieszej.
W przypadku takiego zastosowania systemu dostawca oferuje dodatkowe wyposażenie, a mianowicie:
• Sterownik strefowy do zasilania odbiorników i włączania zasilania sieciowego
podłączonych urządzeń.
• Urządzenia ostrzegawcze takie jak
światła ostrzegawcze lub dźwiękowe
sygnalizatory ostrzegawcze.
• Zalety takiego zastosowania systemu
według jego producenta:
• Umożliwia poprawę bezpieczeństwa
w wyniku wcześniejszego i bardziej
skutecznego informowania osób pieszych o zbliżających się pojazdach.
• Stanowi on uzupełnienie normalnego
ostrzegania stosowanego przez kierowców wózków i jest systemem samoczynnego i wczesnego ostrzegania
w przypadku, gdy jest brak widoczności
np. z powodu „ślepego” narożnika wynikającego z infrastruktury lub mebli
czy urządzeń oraz w przypadku ruchu
wózków koło drzwi lub przez otwór
drzwiowy, lub innych przyczyn.
• System ostrzegania wizualnego umożliwia zachowanie skuteczności ostrzegania nawet w przypadku dużego natężenia hałasu w fabryce lub w magazynie.
• Umożliwia zmniejszenie ryzyka wypadkowego dotyczącego osób pieszych.
• Powoduje zmniejszenie prawdopodobieństwa powstania przerwy w pracy
w wyniku powstania wypadku.
• Wyróżnia się przewidywalnymi zakresem i strefą ostrzegania, które można
powiększyć, w miarę potrzeby, poprzez

Rys. 3

zastosowanie systemu odbiorników sygnałów.
• Charakterystyczna dla promieniowania
podczerwonego jest linia wzrokowa,
umożliwiająca dostosowanie systemu
do konkretnego układu miejscowego.
• Na zasięg systemu nie mają wpływu pojazdy metalowe lub sprzęt czy urządzenia, jak ma to ma miejsce w przypadku
systemów z zastosowaniem promieniowania o częstotliwości radiowej, pod
warunkiem że wiązka promieniowania
podczerwonego ma swobodną drogę
w linii wzroku.
• Prosta i szybka instalacja systemu przez
upoważnionego elektryka.
• Ma budowę modułową umożliwiającą
dalszą jego rozbudowę.

Firma Wickham dostarcza system, uwzględniając zasadę, że jego przyszły użytkownik
rozumie, iż jego przeznaczeniem jest uzupełnienie a nie zastąpienie procedur bezpieczeństwa i zasad bezpieczeństwa dotyczących użytkowania podnośnikowych
wózków jezdniowych i innych maszyn mobilnych. Na rysunku przedstawiono schematycznie przykład zastosowania systemu
do ostrzegania osób pieszych. Przedstawiono również umiejscowienie wyposażenia potrzebnego do zainstalowania systemu w przypadku „ślepego” naroża.
Zwykle odbiorniki są tak instalowane,
aby wykryć zbliżający się wózek (lub inny
pojazd). Urządzenia ostrzegawcze są instalowane w takich miejscach, aby skutecznie
ostrzec przechodniów o zbliżającym się
wózku. Na schemacie pozostawiono oznakowanie drogi dla pieszych takie jakie stosuje się w Australii.
Zastosowanie systemu do obsługi
automatycznych drzwi
Zastosowanie systemu do obsługi drzwi
jest następnym jego ważnym zastosowaniem. Na rysunku 4 przedstawiono
schematycznie rozwiązanie dotyczące zastosowania systemu do obsługi automatycznych drzwi pionowych. W porównaniu
do wszystkich innych możliwych systemów, np. systemów z zastosowaniem promieniowania o częstotliwości radiowej,
system na podczerwień jest wyjątkowo
skuteczny jako czujnik uruchamiający automatyczne drzwi.
W tym zastosowaniu odbiorniki mogą
być zasilane bezpośrednio z istniejącego
sterownika drzwi. Zwykle odbiornik jest
montowany nad drzwiami aby zapewnić
szeroką strefę wykrywania, co umożliwia
wykrywanie wózków zbliżających się z dowolnego kierunku.

Rys. 2

Nadajnik sygnału
Nadajnik sygnału jest montowany na
dachu kokpitu wózka i emituje kodowaną
wiązkę promieniowania podczerwonego
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w atmosferze wybuchowej. Jeśli wózek,
na którym ma być zainstalowany nadajnik
pracuje w atmosferze wybuchowej, to na
nim nie można instalować nadajnika tego
systemu.
Odbiornik sygnału
Odbiorniki są montowane w ważnych dla
zapewnienia bezpieczeństwa miejscach,
aby wykrywały obecność kodowanej wiązki podczerwieni emitowanej z nadajnika
wózka. Są one połączone na przykład ze
sterownikiem strefowym, który przetwarza sygnał z odbiornika na sygnał uruchamiający np. syrenę lub inne urządzenie
ostrzegawcze. Mogą być one połączone
ze sterownikiem drzwi, który uruchamia
otwieranie się lub zamykanie drzwi.

Rys. 4

we wszystkich kierunkach. Kodowanie zapobiega wyzwalaniu przypadkowemu. Wysyłana wiązka jest niewidoczna, ponieważ
promieniowanie podczerwone jest niewidoczne. Nadajnik emituje podczerwień
bezpieczną dla wzroku (zgodnie z normą
IEC 825-1 [4]). Pomimo, że promieniowanie emitowane jest uważane za bezpieczne dla wzroku, nie zaleca się patrzenie na
nadajnik wprost z małej odległości. Należy
pamiętać, że nadajnik emituje promieniowanie podczerwone gdy jego lusterko wiruje i gdy lusterko nie wiruje, ale nadajnik
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jest zasilany.Na rysunku przedstawiono
wygląd typowego nadajnika i obszar jego
zasięgu.
Nadajniki są dostarczane przystosowane
do zasilania napięciem stałym 12-24 V lub
36-48 V. Jest to uwidocznione na nadajniku. Wyżej wymienione wartości napięcia
zasilania są typowymi wartościami wynikającymi z danych wózków. Należy upewnić się, jaka wartość napięcia zasilania
jest potrzebna w przypadku konkretnego
wózka. Ponadto, wyposażenie elektryczne
systemu nie jest przeznaczone do pracy
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SZKOLENIE STANOWISKOWE
OPERATORÓW
WÓZKÓW WIDŁOWYCH (CZĘŚĆ I)
 Mgr inż. Antoni Saulewicz. Foto: Log4; A. Saulewicz
Celem niniejszego artykułu jest dostarczenie informacji ułatwiających stosowanie Rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
[1] w odniesieniu do szkolenia wstępnego na stanowisku pracy nowo zatrudnionych pracowników obsługujących podnośnikowe wózki jezdniowe. Szkolenie wstępne obejmuje szkolenie ogólne, zwane dalej instruktażem ogólnym, oraz szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej instruktażem stanowiskowym.
Wymagania dotyczące szkolenia ogólnego można znaleźć w wyżej wymienionym Rozporządzeniu [1].

Tablica 1. Liczby wypadków ciężkich i śmiertelnych w latach 2010 – 2012

2010

2011

2012

Liczba wypadków z obrażeniami ciała

67

62

64

Liczba wypadków śmiertelnych

29

33

30

Trudno przecenić znaczenie szkolenia
wstępnego dla bezpieczeństwa pracy. Zachowanie się bowiem operatorów
wózków podczas ich użytkowania jest
jednym z głównych czynników wpływających w sposób istotny na bezpieczeństwo w transporcie wewnątrzzakładowym.
W kraju mamy rocznie kilka tysięcy wypadków przy pracy wynikających z użytkowania podnośnikowych wózków jezdniowych. W tablicy 1 zamieszczono, według
danych GUS, liczby wypadków ciężkich
i śmiertelnych w latach 2010 – 2012.
Większość wypadków powstała z powodu nieprawidłowego zachowania się kierowców, a więc w wyniku nieskuteczności
szkolenia kierowców.

dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych;
• wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

Tablica 2. Ramowy program instruktażu stanowiskowego

Zalecenia dotyczące instruktażu
stanowiskowego operatorów wózków
Głównym celem instruktażu stanowiskowego jest przeszkolenie pracownika w zakresie:
• czynników środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy
i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz
ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą;
• wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami powodującymi ryzyko wypadkowe i zagrożeniami
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• Instruktaż stanowiskowy powinien
uwzględniać następujące etapy:
• rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem;
• pokaz i objaśnienie przez instruktora
całego procesu pracy kierowcy wózka,
który ma być wykonywany przez pracownika;
• próbne wykonywanie określonych
czynności poleconych przez instruktora
z uwzględnieniem korekt instruktora;
• samodzielna praca wykonywana przez
pracownika pod nadzorem instruktora;
• sprawdzenie i ocena przez instruktora
sposobu wykonania pracy przez pracownika.
Sposób realizacji szkolenia i czas trwania
poszczególnych jego części powinien być
dostosowany do przygotowania zawodowego pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania
przez niego pracy. Program szkolenia opracowuje pracodawca lub w porozumieniu
z pracodawcą – jednostka organizacyjna
uprawniona do prowadzenia działalności
szkoleniowej w dziedzinie bhp na podstawie przepisów o systemie oświaty. Zalecany
ramowy program instruktażu stanowiskowego kierowcy wózka zawarto w tablicy 2.
Poniżej omówiono niektóre treści programu ramowego szkolenia stanowiskowego.
1) Zapoznając pracownika z warunkami pracy, należy uwzględnić między innymi:
a) pomieszczenia pracy, a więc magazy-

L.p.

Temat instruktażu

Liczba
godzin

1

1) Zapoznanie pracownika z warunkami pracy z uwzględnieniem:
• pomieszczeń;
• elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy;
• przebiegu procesu pracy.
2) Zapoznanie z czynnikami w środowisku pracy oraz przy określonych czynnościach na stanowisku pracy operatora wózka
3) Przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonania określonego zadania.

2

2

Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez
operatora wózka zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania pracy
i ze zwróceniem uwagi na prace trudne i niebezpieczne.

0,5

3

Próbne wykonanie pracy przez pracownika
pod kontrola instruktora

0,5

4

Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora

4

5

Omówienie i ocena pracy wykonanej przez pracownika

1
Razem minimum 8

-

Kultura bezpieczenstwa

ny z regałami i polami odkładczymi,
szatnie, pomieszczenia do spożywania posiłków (łącznie z oświetleniem,
ogrzewaniem, wentylacją); pomieszczenia techniczne i inne;
b) bramy, drzwi;
c) drogi transportowe, drogi dla pieszych, parkingi, oświetlenie;
d) zastosowane ograniczenia prędkości
ruchu pojazdów w celu zmniejszenia
ryzyka wypadkowego do poziomu akceptowalnego;
e) miejsca, gdzie wymagana jest szczególna uwaga operatora wózka ze względu
na występujące określone zagrożenia,
np. miejsca o niewystarczającej widoczności i środki stosowane w celu zmniejszenia ryzyka kolizji (np. lustra bezpieczeństwa, urządzenia sygnalizacyjne
i ostrzegawcze);
f) miejsce ładowania akumulatorów;
g) miejsce składowania i wymiany butli
gazowych.
2) Zapoznając pracownika z przebiegiem
pracy, należy uwzględnić m.in.:
a) instrukcje i procedury dotyczące transportu wewnętrznego w zakładzie;
b) rodzaje ładunków przewożonych,
z uwzględnieniem ich wielkości, właściwości fizycznych i chemicznych, rodzajów opakowań;
c) proces pobierania ładunków z magazynu i od dostawców, przewożenia
i przekazywania ich do magazynu lub
dla odbiorców;
d) procedurę obsługi rampy przeładunkowej;
3) Zapoznając pracownika z czynnikami
środowiskowymi stanowiska pracy należy uwzględnić między innymi:
a) zmniejszanie ryzyka powodowanego
przez występujące zagrożenia, np.:
• związane z działaniem zespołów i podzespołów mechanicznych wózka;

• związane z działaniem zespołów i podzespołów elektrycznych wózka;
• związane z rodzajem napędu wózka,
np. w przypadku stref z atmosferą zagrożoną wybuchem, z napędem spalinowym w przypadku pomieszczeń
zamkniętych z niewystarczającą wentylacją i gdzie pracują ludzie;
• wynikające z wchodzenia operatora na
wózek i schodzenia z wózka [należy zarówno wchodzić jak i schodzić z wózka
zawsze twarzą do wózka, stosując trzy
„punkty” oparcia, bez chwytania za
jakiekolwiek dźwignie sterownicze –

patrz fot. z powodu nieprawidłowego
wchodzenia i schodzenia z wózka, co
roku także zdarzają się liczne wypadki
wynikające np. z przewrócenia się kierowcy w wyniku zeskakiwania z wózka).
Bibliografia
[1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy. DzU 2004, nr 180, poz.
1860, ze zm.
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OCENA
RYZYKA ZAWODOWEGO
 Joanna Sokołowska. Foto: Log4.pl
Jest to oszacowanie, jakiego rodzaju wypadki mogą się wydarzyć w danym miejscu pracy i wyliczenie prawdopodobieństwa ich powstania. Zjawisko to bada się poprzez analizę przyczyn i skutków mających miejsce
wypadków i chorób, a także wprowadzenie środków, które pozwolą w największym stopniu zapobiec danemu zagrożeniu.
Według wymogów Unii Europejskiej, każdy pracodawca ma
obowiązek zapewnić swoim
pracownikom bezpieczną pracę i możliwie największą ochronę przed niebezpieczeństwami
zawodowymi. Te przepisy jednak różnią się w zależności od
kraju członkowskiego, a zapoznanie się z nimi spoczywa zawsze na osobie zatrudniającej
pracowników. Unia Europejska
wprowadziła więc kampanię
na rzecz oceny ryzyka zawodowego, której przewodnie hasło
brzmi: „Zdrowe i bezpieczne
miejsce pracy, dobre dla Ciebie, dobre dla firmy”.
Metod oceny ryzyka zawodowego jest kilka, w zależności
od danego wypadku i okoliczności jego powstania. Najpowszechniejszą jednak i najbardziej użytkową jest metoda
pięciu etapów:
1. Ustalenie rodzaju zagrożenia i osób, które mogły im ulec
– tu należy mieć na uwadze co
może spowodować wypadek
i kto może zostać w nim poszkodowany, przy czym pamię-
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tamy cały czas, że zagrożeniem
może być wszystko (sprzęt,
materiały, sposób wykonania
danej pracy) i że potencjalnych poszkodowanych należy
pogrupować (np. pracownicy
magazynu tzw. „suchego” A,
pracownicy chłodni B).Dobrym
sposobem jest obejście miejsca pracy i obejrzenie go pod
kątem potencjalnych zagrożeń,
a następnie poinformowanie
pracowników na temat zagrożeń i systemu BHP. Należy wziąć
również pod uwagę pracowników, którzy najbardziej są narażeni na ryzyko zawodowe.
2. Wyszczególnienie potencjalnych zagrożeń i uszeregowanie ich według określonej
kolejności – od najmniejszego,
do największego lub odwrotnie. Pomocne mogą tu być
analizy prawdopodobieństwa
wystąpienia skutków danego
zagrożenia, ich wielkości (czy
dany skutek jest na wielką czy
na małą skalę), czy częstotliwości wystąpienia danego zagrożenia w danej grupie osób.
Ma to pomoc wyeliminować

-
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największe zagrożenia lub zapobiec im w możliwie jak największym stopniu.
3. Postanowienie, co robić
w przypadku danego zagrożenia – tutaj należy się skupić na
tym, co można zrobić, by całkowicie wyeliminować dane
niebezpieczeństwo lub jakie
kroki można przedsięwziąć, by
je możliwie w jak największym
stopniu wyeliminować. Może
w tym pomóc zastąpienie rzeczy i urządzeń niebezpiecznych bardziej bezpiecznymi,
a także założenie, że lepiej
‚dmuchać na zimne’ i zapewnić ochronę większej liczbie
osób jednocześnie (np. lepsze
systemy wentylacyjne, zwiększona ochrona przeciwpożarowa, częste szkolenia z nowinek
technologicznych i przepisów
BHP itp.).
4. Wprowadzenie w czyn podjętych wcześniej decyzji i traktowanie ich, jako najważniejsze
do realizacji. Bardzo pomocne
może się okazać zaplanowanie
poszczególnych działań i realizowanie ich krok po kroku. To

w dużej mierze ułatwia działanie. Należy w takim planie
uwzględnić m.in.: środki, które
zostaną wdrożone oraz terminy realizacji poszczególnych
zadań.
5. Monitorowanie działań i ich
skutków, a także regularne ich
analizowanie - polega to na
prowadzeniu szczegółowej dokumentacji podjętych przedsięwzięć. Należy pamiętać, że
ocena ryzyka zawodowego jest
procesem długotrwałym, nie
zaś jednorazowym. Regularne
monitorowanie działań ma na
celu dostarczenie informacji,
czy dane postępowanie jest
słuszne, czy daje pożądany
efekt i czy może nie należy go
zmienić lub ulepszyć. Dokumentowanie zdarzeń, ułatwia
postępowanie, gdy wydarzy się
wypadek, ma również być prowadzona w sposób jawny, co
oznacza, że osoby zainteresowane mają prawo ją obejrzeć.
Z tego powodu powinna ona
być jak najdokładniejsza i najstaranniej prowadzona.

– PROSTO I SKUTECZNIE
STILL
BLUE
SAFETY
LIGHT
 Artykuł ukazał się w biuletynie firmowym „STILLLive”. Foto: Still
Wiodący producenci wózków widłowych oraz osprzętu coraz częściej proponują rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo czynne i bierne. Czasem są one związane z ingerencją w konstrukcję wózka (np. nisko
położony środek ciężkości). Są jednak na rynku produkty, które są bardzo proste w implementacji i przede
wszystkim skuteczne. Takim rozwiązaniem jest właśnie Blue Safety Light - dodatkowy reflektor montowany
na wózku widłowym.
Wózki widłowe bardzo często
pracują w miejscach o dużym
natężeniu ludzi. Nieważne czy
jest to magazyn, hala produkcyjna czy centrum przeładunkowe – wszędzie pojawiają
się ludzie. Warunki pracy bywają różne. Często zdarza się
jednak, że widoczność jest
ograniczona. Chociażby przez
regały, składowany towar czy
ściany. W efekcie dochodzi do
potrąceń pieszych przez wózki.
Dlatego niezwykle istotne jest
odpowiednie oznakowanie ciągów komunikacyjnych w magazynie. Piesi powinni przebywać tylko w wyznaczonych
strefach. Praktyka pokazuje
jednak, że strefy te czasem się
krzyżują. Piesi też nie zawsze
stosują się do znaków.
Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia potrąceń STILL proponuje Blue Safety Light. Jest
to dodatkowy reflektor, który
wyświetla na podłożu, w odległości ok. 5 metrów za pojazdem, jasny punkt świetlny
koloru niebieskiego. Reflektor
jest montowany najczęściej na
dachu i może kierować punkt
świetlny zarówno do przodu
jak i do tyłu (uruchomienie
może następować po wyborze

kierunku jazdy do tyłu). Istnieje także możliwość regulacji
odległości punktu świetlnego
od pojazdu.
W ten sposób osoby będące w pobliżu ostrzegane są
o nadjeżdżającym wózku. Punkt
świetlny o charakterystycznym
niebieskim kolorze widoczny jest na posadzce znacznie
szybciej niż sam pojazd. Pieszy
ma czas zareagować i np. się zatrzymać. Jeżeli w pobliżu miejsca pracy wózków znajduje się
dużo osób, można w ten sposób
znacznie ograniczyć wskaźnik wypadkowości i zwiększyć
komfort pracy.
Reflektor Blue Safety Light
działa w oparciu o energooszczędne diody LED, których
żywotność wynosi 100 tys.
godzin. Jest więc w zasadzie
bezobsługowy. Można go zamówić w Dziale Serwisu STILL
do już pracujących wózków
widłowych. Rozwiązanie ze
względu na swoją skuteczność
i korzystną cenę cieszy się coraz większym zainteresowaniem klientów. Decydując się
na nie można zwiększyć bezpieczeństwo pracy. A to powinien być priorytet pracodawcy.
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– TWOJE BEZPIECZEŃSTWO
PO
PIERWSZE
 Grzegorz Ściskała, Mariusz Fąferko – inspektorzy UDT. Foto: UDT
Przy obsłudze wózków jezdniowych dochodzi do śmiertelnych wypadków, a 98% z nich jest spowodowanych zaniechaniem lub błędem
w obsłudze. Przypominamy kluczowe zasady bezpiecznej pracy z tymi
urządzeniami.
Kto może zostać operatorem wózka
jezdniowego podnośnikowego?
Osoba, która ukończyła 18 lat. Wykazuje
stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim, umożliwiający wykonywanie danej pracy. Uzyskała uprawnienia
w formie zaświadczenia wydanego przez
UDT, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z 18 lipca 2001 r. w sprawie
trybu sprawdzania kwalifikacji wymaga-

nych przy obsłudze i konserwacji urządzeń
( Dz.U. nr 79, poz. 849 ze zm.), lub książki
operatora wydanej przez Instytut Mecha-
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nizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z20września 2001 r. (Dz.U. nr 118,
poz. 1263), lub imiennego zezwolenia wydanego przez pracodawcę po spełnieniu
warunku określonego w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 10 maja
2002 r. ( Dz.U. nr 70, poz. 650 ze zm.).
Wymagania wobec pracodawcy
Zobowiązania pracodawcy delegującego
pracownika do pracy z wózkiem podnośnikowym określa rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. ( Dz.U.
nr 70, poz. 650 ze zm.), które mówi, że:
• do pracy z wózkiem jezdniowym podnośnikowym można dopuścić pracownika, który posiada odpowiednie
uprawnienia;
• pracownik powinien odbyć szkolenie
stanowiskowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych na
terenie jego zakładu oraz każdorazowo
w przypadku zmiany warunków wykonywania pracy;
• pracownicy obsługujący wózki jezdniowe z napędem silnikowym zasilane gazem oraz inne osoby dokonujące w wózkach wymiany butli z gazem
powinni być przeszkoleni w zakresie
bezpiecznego użytkowania i wymiany
butli;
• pracodawca powinien określić dopuszczalne prędkości wózków na poszczególnych odcinkach dróg, uwzględniając
nasilenie ruchu, rodzaj przewożonych
ładunków, szerokość, stan i widoczność
dróg, oraz podjąć środki organizacyjne
zapobiegające wchodzeniu pracowników pieszych na teren pracy wózków.
Przed przekazaniem wózka do użytkowania należy zapewnić kontrolę jego stanu
technicznego, szczególnie: prawidłowego
działania układu kierowniczego, napę-

dowego i hamulcowego, mechanizmów
podnoszenia oraz osprzętu, sprawność
oświetlenia i sygnalizacji, prawidłowość
działania urządzeń pomiarowo-kontrolnych oraz elementów i urządzeń zabezpieczających kierowcę i osoby współuczestniczące w czynnościach transportowych.
Przeprowadzoną kontrolę należy potwierdzić wpisem w książce eksploatacji wózka.
Kilka słów do operatora
Zanim przystąpisz do pracy z wózkiem
jezdniowym, powinieneś być do niej odpowiednio przygotowany. Nie bagatelizuj
tych wymagań, one służą twojemu bezpie-

czeństwu. Przy obsłudze wózków jezdniowych dochodzi do śmiertelnych wypadków, a 98% z nich było spowodowanych
zaniechaniem lub błędem w obsłudze.
Używaj pasa bezpieczeństwa, on zwiększa
twoje bezpieczeństwo podczas przewracania się wózka.
Kiedy wózek się przewraca:
• nie wyskakuj z wózka,
• zaprzyj się nogami,
• trzymaj mocno kierownicę i pochyl się
w jej kierunku,
• odchyl się w stronę przeciwną do upadku.
W pracy z wózkiem jezdniowym powinieneś używać kasku, ubrania i obuwia ochronnego. Nie noś na sobie żadnych luźnych
rzeczy, które mogłyby zostać pochwycone.
W zależności od warunków twojej pracy
możesz potrzebować okularów ochronnych, rękawic, maski z pochłaniaczem.
Krok po kroku w stronę bezpieczeństwa
Skontroluj kabinę wózka, powinna być
czysta, wszelkie plamy z oleju, wody czy
błota mogą spowodować poślizg i upadek,
a zbędne przedmioty mogą zablokować pedały, dźwignie czy przyciski i doprowadzić
do wypadku.
Upewnij się, czy w pobliżu twojego miejsca pracy znajdują się zestawy do udzielania pierwszej pomocy, środki przeciwpożarowe, wyjścia ewakuacyjne, środki
absorpcyjne na wypadek wycieku oleju
lub innych płynów.
Skontroluj ogólny stan techniczny wózka
i książkę dziennej obsługi. Sprawdź, czy nie
wpisano zaleceń do niezwłocznego wykonania, uszkodzeń, usterek lub innych zauważonych nieprawidłowości w działaniu
wózka. Nie lekceważ odnotowanych uwag,
one mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo
twoje i innych osób w otoczeniu wózka.
Zanim ruszysz
Pamiętaj, że wózka należy używać zgodnie
z jego przeznaczeniem i zainstalowanym

wyposażeniem dodatkowym, czyli do podnoszenia, transportu i składowania ładunków o znanej masie, która nie przekracza
wartości udźwigu nominalnego i zredukowanego.
Nie wskakuj do wózka ani nie wyskakuj
z niego. Wychodź z wózka po zatrzymaniu,
używając schodka i poręczy, nie przytrzymując dźwigni sterowniczych ani kierownicy.
Unieś widły na bezpieczną wysokość, tj.
30 cm nad podłożem, nachyl maszt całkowicie na siebie i użyj klaksonu, aby dać
znać otoczeniu, że ruszasz.
Zakazy i nakazy
Stosuj się do wszystkich przepisów ruchu
i znaków ostrzegawczych obowiązujących
w zakładzie. Pracuj z wózkiem tylko w dozwolonych obszarach i pomieszczeniach.
Nie dopuszczaj do przewożenia pasażerów:
• w (na) kabinie, na przeciwwadze, ładunku, widłach czy innej części wózka.

• Nie pal papierosa podczas wymiany butli z gazem czy uzupełniania paliwa, to
grozi wybuchem lub zapaleniem.
• Nie wychylaj ciała poza obszar ograniczony kabiną czy konstrukcją ochronną
wózka.
• W ruchu zawsze patrz w kierunku jazdy,
nie oglądaj się.
• Nie wyprzedzaj innych pojazdów będących w ruchu, a przy mijaniu zawsze
zachowaj bezpieczną odległość.
• Nie pozwalaj nikomu na przytrzymywanie ładunku podczas jego unoszenia,
opuszczania i przewożenia.
• Na zewnątrz lub w ciemnych pomieszczeniach zawsze używaj oświetlenia wózka.
• Nie wjeżdżaj na śliską nawierzchnię.
• Nie przechylaj masztu z ładunkiem na
widłach, może to spowodować upadek
ładunku i wywrócenie wózka.
• Nie operuj ładunkami, które są wyższe
od podparcia i nie są zabezpieczone
przed upadkiem.
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• Rozejrzyj się dookoła, by sprawdzić, czy
przestrzeń jest wolna, i rozpocznij jazdę
wózkiem.
Składowanie ładunku
• Zatrzymaj wózek w odległości 20-30
cm od miejsca rozładunku.
• Podnieś ładunek na wysokość 10-15 cm
ponad wysokość stosu.
• Powoli rusz do przodu, aby umieścić ładunek tuż nad miejscem składowania.
• Przechyl maszt do przodu (do pionu).
• Ostrożnie opuść ładunek na miejsce
składowania, uwolnij widły i odjedź.

• Nie podejmuj źle wyważonego ładunku, który łatwo może zmienić swój środek ciężkości (np. otwartego pojemnika
z płynem).
• Nie dopuszczaj, aby ktokolwiek znalazł
się pod uniesionym ładunkiem.
Technika jazdy
Jadąc nieobciążonym wózkiem po pochyłościach pod górę lub w dół, należy przeciwwagę skierować w górę.
Przy jeździe po pochyłościach z ładunkiem przeciwwagę należy skierować w dół.
Uważaj! W wózku tylna oś jest skrętna i w zakrętach zachowuje się inaczej niż auto.
Podejmowanie ładunku
• Podjedź do ładunku i zatrzymaj wózek
w odległości 20-30 cm przed ładunkiem.
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• Pochyl maszt do pionu i unieś widły na
właściwą wysokość.
• Powoli rusz wózkiem do przodu i wjedź
widłami w stos, aż całe znajdą się pod
ładunkiem.
• Powoli podnieś ładunek na około 10 cm
nad stosem.
• Ostrożnie odjedź z ładunkiem od stosu.
Jazda z ładunkiem
• Upewnij się, że ładunek znajdujący się
na widłach jest wyśrodkowany, i przechyl maszt do tyłu.
• Zanim zaczniesz cofać, spojrzyj za siebie, czy nikt i nic nie stoi ci na przeszkodzie.
• Powoli odjedź od stosu na odległość
20-30 cm, następnie opuść ładunek na
wysokość 15-20 cm nad podłoże.

Parkowanie
• Parkuj wózek tylko w miejscach dozwolonych, w bezpiecznej odległości od
dróg przeciwpożarowych i hydrantów.
• Nie parkuj na wzniesieniu i nie pozostawiaj uruchomionego wózka.
• Zaciągnij hamulec postojowy.
• Ustaw dźwignię kierunku jazdy i prędkości w neutralnym położeniu.
• Przechyl maszt lekko do przodu i opuść
widły tak, aby ich końcowa część oparła
się o podłoże.
• Wyłącz zapłon i oświetlenie wózka.
• W przypadku wózków zasilanych gazem
przed wyłączeniem zapłonu zakręć zawór przy butli.
Opisane zasady bezpiecznej eksploatacji
wózków jezdniowych opublikowane zostały w pierwszym numerze „Inspektora”,
biuletynu wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Zasady te należy przyjąć,
jako standardy bezpiecznej pracy na wózkach widłowych, które są gwarantem efektywnej i bezpiecznej pracy.

BEZPIECZEŃSTWO
EKSPLOATACJI
 Joanna Sokołowska. Foto: Log4.pl
Bezpieczeństwo eksploatacji to zespół działań technicznych, administracyjnych, zarządczych oraz respektowania przepisów BHP, dotyczących użytkowania i konserwacji budynków, maszyn, urządzeń i innych obiektów w miejscu pracy.
Na bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń w magazynie
składa się wiele czynności, takich jak kontrola i przeglądy,
naprawa i wymiana wadliwych
części, przeprowadzanie różnego rodzaju pomiarów, dotyczących ważnych elementów
i podzespołów, regularne serwisowanie i konserwacja.
Rozróżnia się dwa rodzaje
konserwacji:
1) profilaktyczną, mająca na
celu utrzymanie funkcjonalności danego obiektu lub
sprzętu i jest przeprowadzana planowo, czyli w terminach określonych przez
producenta,
2) korygującą, mająca na celu
przywrócenie użyteczności
danego obiektu lub urządzenia i jest przeprowadzana bez określonego planutylko wtedy, gdy jest ona
potrzebna.
Konserwację przeprowadza
się w wielu sektorach, dokonują tego specjaliści z różnych
dziedzin, każdy z nich jest narażony na zagrożenia o różnym charakterze – chemicznym, fizycznym, biologicznym
lub psychicznym, albo nawet
psychologiczno-społecznym.
Trzeba pamiętać o tym, że dane
niebezpieczeństwo nie dotyczy tylko osób konserwujących
dany obiekt czy urządzenie,
lecz również tych, które na co
dzień z nimi pracują. Dlatego
działania konserwacyjne powin-

ny przebiegać według określonych procedur, mających na celu
najwyższe bezpieczeństwo. Dobrze jest więc przeprowadzić
kompleksową ocenę ryzyka zawodowego – w każdym obszarze magazynu, dla wszystkich
pracowników.
Proces eksploatacji urządzeń
czy obiektu, można rozpocząć
od dokładnego zaplanowania
działań do realizacji, które powstają już na etapie planowania. Podstawowym zadaniem
jest przeznaczenie odpowiedniej ilości środków finansowych, gdyż na bezpieczeństwie
nie powinno się oszczędzać.

Środki te powinny być rozdzielone na konserwację obiektów
i urządzeń, zabezpieczenie ich
przed uszkodzeniami, a także
szkolenia dla pracowników.
Obowiązkiem
pracodawcy
jest zapewnienie odpowiedniej
i wyczerpującej ilości szkoleń
dla osób, które mają się zajmować konserwacją. Spoczywa na
nim również obowiązek przeszkolenia pracowników z zasad
postępowania w razie wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia w miejscu pracy.
W ostatnim czasie dało się zaobserwować, że coraz częściej
przeprowadzenie konserwacji

zleca się firmom zewnętrznym,
to dobry kierunek, gdyż firmy
świadczące takie usługi, to
specjaliści.
Konserwacja to proces trwały,
nie jednorazowy. Wymaga on
zaplanowania oraz oceny ryzyka, związanego z czynnościami
przeprowadzanymi w określonym miejscu i czasie. Brany
jest pod uwagę zakres kwalifikacji pracowników, a także środki
mające na celu zapewnienie jak
największej ochrony przed wypadkami i innymi niebezpieczeństwami. Zadaniem pracodawcy
jest umożliwienie konserwatorowi dostępu do niezbędnych
narzędzi. Najważniejsze jest
jednak trzymanie się określonego wcześniej planu działania
oraz przestrzeganie przepisów
BHP, zaś po przeprowadzeniu
konserwacji należy monitorować jej rezultaty. Procedury
konserwacyjne należy udokumentować, dokumentacja wykonanych czynności powinna być
zweryfikowana i zatwierdzona
przy odbiorze technicznym.
Należy pamiętać, że konserwacja ma na celu nie tylko naprawę i sprawdzenie urządzeń,
ale także zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących
z danym urządzeniem na co
dzień. Dlatego warto pamiętać o tych czynnościach, które
przedłużają żywotność maszyn, urządzeń i obiektów, ale
zapewniają bezpieczna ich
eksploatację.
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AKADEMIA
BEZPIECZEŃSTWA STILL
 Źródło: Redakcja. Foto: Log4.pl
Wprawdzie wypadkowość w magazynach utrzymuje się na względnie niskim i stałym poziomie, według
danych PIP, to jednak problematyka bezpieczeństwa w magazynach, staje się wiodącym tematem działań dla
wielu firm, dostarczających wyposażenie do magazynu. W biurach konstrukcyjnych tych firm prowadzone są
prace, nad doskonaleniem już produkowanego sprzętu, a także nad rozwiązaniami, które w znacznym stopniu wpływają na poprawę bezpieczeństwa użytkowania sprzętu.
Oprócz tych czysto technicznych i technologicznych działań związanych z poprawą
bezpieczeństwa użytkowania sprzętu,
firmy bardzo intensywnie angażują się
w rożnego rodzaju akcje, które przede
wszystkim mają edukacyjny charakter.
Podnoszenie świadomości z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, to
bardzo cenne inicjatywy, tym bardziej, że
przyczyną ogromnej większości wypadków to „tzw. czynnik ludzki”. Trzeba więc
tą „pracę u podstaw”, trzeba prowadzić
bardzo szeroko, we wszystkich miejscach
i płaszczyznach, gdzie pojawia się problematyka bezpieczeństwa w magazynie.
Od niedawna jeden z czołowych dostawców wózków widłowych, firma Still Polska,
powołała do życia „Akademie Bezpieczeństwa Still”, inicjatywa, która ma na celu
prezentację osiągnięć technicznych konstruktorów firmy, w dziedzinie bezpieczeństwa. Nowoczesne rozwiązania techniczne
stosowane w produkowanym sprzęcie,
testowane były pod kątem bezpieczeństwa użytkowania i wpływu na otoczenie w którym pracują. Na potrzeby badań
konstrukcyjnych, systemowo zbierane są
informacje od serwisu, szczegółowo opisane zdarzenia poddawane analizie, stają
się bazą do dalszych prac badawczych.
Wyniki tych prac w postaci gotowych rozwiązań, prezentowane są podczas spotkań w ramach „Akademii Bezpieczeństwa
Still” w różnych miejscach. Ostatnim takim
miejscem, gdzie omawiano te zagadnienia
była wyższa uczelnia, a konkretnie Wyższa
szkoła Logistyki w Poznaniu.
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„Akademia Bezpieczeństwa STILL” jest
relatywnie młodym projektem ponieważ
rozpoczął się w ubiegłym roku. Piątkowa
konferencja była pierwszym wydarzeniem,
w którym pojawiliśmy na WSL z ABS. Ale
na pewno będziemy kontynuować współpracę w zakresie bezpieczeństwa” - mówi
Paweł Włuka Kierownik Działu Marketingu w Still Polska Sp. z o.o. – Projekt ma na

celu zwiększenie świadomości zagrożeń
związanych z pracą w magazynie. Z oczywistych powodów największy nacisk kładziemy na pracę z wózkiem widłowym
ale nie tylko. Chcielibyśmy, aby młodzi
ludzie (uczniowie, studenci), którzy rozpoczynają swoją przygodę z logistyką, mieli
możliwość zapoznania się rozwiązaniami
zwiększającymi bezpieczeństwo. Jak wynika z naszych badań, to właśnie regularne
szkolenia i zwiększanie świadomości operatorów i kadry zarządzającej w największym stopniu wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Lepiej zapobiegać niż leczyć.
– dodaje Paweł Włuka.
Na spotkaniu ze studentami i uczniami
szkół średnich o profilu logistycznym,
w ramach „Akademii Bezpieczeństwa
Still” prezentowano zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania wózków
widłowych. Przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego przedstawił ogólne zagadnienia dotyczące przepisów dotyczących użytkowania sprzętu dozorowego,
klasyfikacji i stanu prawnego. Firma Still
zaprezentowała system zarządzania flota
wózków „STILL FleetManager”, czwartą
generacją aplikacji wpływająca na bezpieczeństwo eksploatacyjne wózków
widłowych. System zarządzania posiada
wiele istotnych dla efektywnego zarządzania flota wózków widłowych, wyposażony w szereg aplikacji wpływających na
bezpieczeństwo pracy.

OPTYMALNY
DOBÓR OPON
 Źródło: Solideal Polska SA. Foto: Solideal Polska SA
Właściwy dobór opon do wózka widłowego oraz uzyskanie ich optymalnego okresu eksploatacji, czyli
osiągnięcie najniższego kosztu jednostkowego pracy ogumienia, to temat, który wciąż sprawia wiele problemów użytkownikom. Pomimo coraz większej wiedzy, dostępu do informacji na temat samego sprzętu
i opon w nim stosowanych, jest jeszcze wiele do zrobienia w zakresie świadomości technicznej, która dzięki
pewnym cechom opon oraz coraz większej kultury pracy operatorów pozwoli osiągnąć wymierne korzyści
w eksploatacji wózków widłowych. Dlatego możemy, mówić o swego rodzaju kryteriach doboru opon i użytkowania na jakie powinniśmy zwrócić uwagę aby osiągnąć zamierzony cel.
Wśród najważniejszych kryteriów doboru opon są:
• aplikacja rodzaj wózka i wykonywanej przez niego pracy (rodzaj ładunku, ciężar,
wysokość podnoszenia),
• bezpieczeństwo – (nośność,
stabilność, właściwa wersja)
• miejsce pracy – hala, teren
zewnętrzny (temp. otoczenia, ryzyko uszkodzeń),
• intensywność – ilość zmian,
odległość jednorazowych
przejazdów,
• podłoże – utwardzone lub nieutwardzone, równe bądź nierówne (chropowatość, przyczepność).
Z punktu widzenia użytkowania i użytkownika należałoby

zwrócić uwagę na następujące
czynniki:
• rodzaj ogumienia - trwałość,
wytrzymałość , jakość,
• serwis – dostępność, szybkość reakcji,
• prędkość jazdy – optymalizacja wydajności, bezpieczeństwo,
• dynamika jazdy – zmiana
kierunku jazdy,
• monitoring stanu ogumienia, ciśnienie powietrza, zużycie,
• ograniczenie liczby operatorów obsługujących jeden
i ten sam wózek, odpowiedzialność za stan sprzętu.
Producenci opon wychodząc
naprzeciw potrzebom rynku

i użytkowników coraz częściej proponują wsparcie merytoryczne oraz
doradztwo w zakresie optymalnego doboru ogumienia.
Taką propozycję w swojej ofercie ma firma Solideal Polska S.A.,
która za sprawą swoich doradców
techniczno-handlowych
dokonuje niezbędnej weryfikacji warunków oraz miejsca
pracy wózków widłowych i proponuje optymalne rozwiązanie
dla użytkownika (trwałość, wytrzymałość, cena) Program o nazwie „LOCS” – Lowest Operating
Cost Solution (Najniższy koszt
jednostkowy pracy), jest bezpłatny i dostępny dla każdego zainteresowanego użytkownika, producenta wózków widłowych.

reklama

ZMIANY
W KODEKSIE PRACY ZATWIERDZONE
 Marta Kosakowska, aplikant adwokacki w TGC Corporate Lawyers,
Kamil Jabłoński, aplikant radcowski w TGC Corporate Lawyers. Foto: Log4.pl

Nowelizacja Kodeksu pracy, wprowadzająca roczny okres rozliczeniowy oraz ruchomy czas pracy stała się
faktem. 1 sierpnia 2013 podpisał ją Prezydent Bronisław Komorowski. Na czym dokładnie polegają zmiany
i czy rzeczywiście pomogą ograniczyć redukcję zatrudnienia w okresach dekoniunktury gospodarczej? Nawet jeśli tak, pewne jest, że nie zdobędą one przychylności związków zawodowych.
Choć nowelizacja od początku
budziła kontrowersje, minister
pracy, odwołując się do wcześniejszych rozwiązań legislacyjnych, zawartych w Ustawie
z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników
i przedsiębiorców (Dz. U. Nr
125, poz. 1035, z późn. zm.),
przekonywał, że pozwoli ona
utrzymać
konkurencyjność
polskiej gospodarki, a firmom
przetrwać trudne warunki ekonomiczne.
Ruchomy czas pracy
według rządu
Przede wszystkim ruchomy
czas pracy może być rozumiany i stosowany na dwa sposoby. Po pierwsze - zmiany
w prawie pozwalają na ustalenie rozkładów czasu pracy
przewidujących różne godziny
rozpoczynania pracy w dniach
pracy osób zatrudnionych.
W takich sytuacjach, praco-
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dawcy przysługuje prawo, by
wskazać podwładnemu różne godziny przystępowania
do pracy, na przykład w taki
sposób, że w kolejnym dniu
będzie on mógł rozpoczynać
dniówkę dwie godziny wcześniej i nie przyniesie to skutku
w postaci nadgodzin. Jedynym
obostrzeniem są tu przepisy
dotyczące wymiaru czasu pracy, odpoczynku dobowego i tygodniowego, które obowiązują
bezwzględnie. Po drugie, nowelizacja pozwala na określanie czasu, w którym podwładny
powinien podjąć pracę. Jest to
rozwiązanie jeszcze bardziej
elastyczne, ponieważ umożliwia wskazanie przedziału czasu, w którym pracownicy mają
obowiązek się stawić i jednocześnie nie generuje ono kosztów, związanych z problemem
nadgodzin (art. 1401 Kodeksu
pracy).
Ruchomy czas pracy wprowadzić można w układzie zbio-
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rowym lub w porozumieniu
z zakładowymi organizacjami
związkowymi, w regulaminie
pracy albo w obwieszczeniu
(tylko w sytuacji, gdy pracodawca nie jest objęty układem
lub regulaminem). Istnieje też
możliwość wprowadzenia ruchomego czasu pracy poprzez
porozumienie z przedstawicielami załogi (jeśli w zakładzie nie istnieją związki) lub
wyjątkowo, na pisemny wniosek samego zatrudnionego. Co
bardzo ważne, wprowadzenie
takich rozwiązań pracodawca
musi zgłosić w trybie pilnym
(w przeciągu pięciu dni) do
Państwowej Inspekcji Pracy.
Wprowadzone zmiany budzą
wiele wątpliwości. Związkowcy
zarzucają ich autorom, że nowe
przepisy przyczynią się do powstawania sytuacji, w których
pracownicy nie otrzymają wynagrodzenia za nadgodziny. Na
właśnie podpisaną przez Prezydenta nowelizację Kodeksu

pracy należy jednak spojrzeć
szerzej. Korzyści, ale i straty
można znaleźć zarówno po
stronie pracownika, jak i pracodawcy.
Nie ulega wątpliwości, że
w niektórych sytuacjach zmiany mogą doprowadzić do nierównomiernego
obciążenia
podwładnych czasem pracy i tym samym powodować
u nich przemęczenie. Pracownicy wskazują również na możliwe trudności związane z pogodzeniem obowiązków życia
prywatnego z pracą w okresach
wydłużonych godzin pracy
(np. w przypadku zapewnienia
opieki nad dziećmi, kontynuowania nauki itp.). Istnieje też
ryzyko powstawania komunikacyjnych problemów między
samymi pracownikami oraz pomiędzy personelem a kierownictwem.
Wśród korzyści dla zatrudnionego można wyróżnić pracę w dogodnych dla niego

godzinach, co może znacząco
pomóc w pogodzeniu obowiązków zawodowych z wychowaniem dzieci czy dalszą
edukacją. Dla wielu ważnym
będzie ograniczenie czasu dojazdu do pracy – dotyczy to
głównie osób mieszkających
z dala od miejsca zatrudnienia lub takich, którym podróż
utrudniają korki. Dla pracodawcy z kolei najważniejszą
kwestią jest zminimalizowanie
ryzyka wystąpienia nadgodzin
i tym samym konieczności ponoszenia ich kosztów. Niemałe
znaczenie ma też ograniczenie
spóźnień i absencji.
Okres rozliczeniowy
wydłużony
Proponowane przez Ministerstwo Pracy zmiany mają w założeniu pozwolić pracodawcy
bardziej racjonalnie i elastycznie zarządzać swoim personelem. Wprowadzono więc
regulacje umożliwiające przedłużenie okresu rozliczeniowego nie więcej niż o 12 miesięcy,
przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Przedłużenie okresu

rozliczeniowego jest możliwe,
jeżeli uzasadniają je przyczyny obiektywne, techniczne lub
dotyczące organizacji pracy.
Znowelizowana ustawa zakłada, że jeżeli w danym miesiącu,
ze względu na rozkład czasu
pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, pracownik nie ma
prawa do uposażenia, przysługuje mu pensja w wysokości
minimalnego wynagrodzenia
(w 2013 r. 1.600 zł brutto). Art.
129 k.p. został zredagowany
w taki sposób, by prawo pracownika do otrzymania minimalnego wynagrodzenia obejmowało
każdy miesiąc stosowania przedłużonego okresu rozliczeniowego, nawet ten, w którym nie
miał on obowiązku wykonywania pracy. W przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze, wysokość
wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do tego wymiaru
czasu pracy.
Rozkład czasu pracy może
być sporządzony w formie pisemnej lub elektronicznej – na
okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak
nie mniej niż 1 miesiąc. Pracodawca jest zobowiązany do

jego przekazania zatrudnionemu co najmniej na 1 tydzień
przed rozpoczęciem pracy,
w okresie, na który został sporządzony ten rozkład.
Projektodawcy wskazują na
zalety wprowadzonych zmian.
Przedłużenie okresów rozliczeniowych ma pozwolić firmom
na bardziej elastyczne gospodarowanie czasem pracy zatrudnionych, dostosowując go
do zapotrzebowania w danym
miesiącu. Wskazuje się na pozytywne doświadczenia wielu
krajów, w których już wprowadzono przedłużone okresy rozliczeniowe np. Austrię,
czy Niemcy. Zaletą takiego
rozwiązania jest możliwość
rekompensowania personelowi okresów wzmożonej pracy,
w szczególności godzin nadliczbowych czasem wolnym. Wskazuje się również, że nowelizacja
przepisów wpłynie pozytywnie
na konkurencyjność gospodarki
i przedsiębiorczość, ponieważ
spowoduje zmniejszenie kosztów pracodawców poprzez lepszą organizację czasu pracy.
Z drugiej strony, przeciwnicy
przedłużania okresu rozliczeniowego wskazują, że jest ono

dobre tylko dla pracodawców
a dla załogi może okazać się
uciążliwe. Według Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”
pracodawca może zdecydować, że podwładny pracuje przez większą część roku
przez 48 godzin w tygodniu,
bez prawa do rekompensaty
za godziny nadliczbowe, natomiast wyrównanie czasu pracy
do średniotygodniowej 40-godzinnej normy przysługuje mu
poprzez przyznanie długiego
okresu czasu wolnego pod koniec okresu rozliczeniowego.
Ponadto wskazuje się na zbyt
ogólne sformułowanie projektu
art. 129 § 2 k.p. wczęści dotyczącej zachowania ogólnych zasad
dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia członków
załogi. Argumentuje się, że
powinny zostać wskazane kategorie pracowników, które nie
mogą zostać objęte przedłużeniem okresu rozliczeniowego
do 12 miesięcy, ze względu
na pracę w warunkach szczególnych lub szkodliwych dla
zdrowia.
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