bezpieczny
magazyn
TECHNOLOGIE

PRZEPISY, ZARZĄDZANIE

1

2016

E-MIESIĘCZNIK O BEZPIECZEŃSTWIE W MAGAZYNIE I CENTRACH LOGISTYCZNYCH

KRZYSZTOF POLESIAK PREZESEM CAMSO POLSKA
Źródło: Camso Foto: Camso

Camso Polska S.A. informuje, że w dniu 28.10.2015 roku doszło do zmiany w Zarządzie Spółki. Rezygnację z funkcji
Prezesa Zarządu złożył pan Grzegorz Szkultecki, który po 17 latach pełnienia w/w funkcji, podjął decyzję o zakończeniu współpracy z Camso Polska S.A. (wcześniej Solideal Polska S.A.) i poświęceniu się nowym wyzwaniom poza spółką.
W wyniku powyższych zmian stanowisko Prezesa Zarządu objął pan Krzysztof Polesiak, który pełnił dotychczas
funkcję Prokurenta Spółki, Dyrektora Generalnego działu opon i gąsienic budowlanych na Polskę oraz Dyrektora Strefy działu opon i gąsienic budowlanych na Europę
Centralno-Wschodnią.
Pan Krzysztof Polesiak(foto) z branżą oponiarską związany
jest od ponad 15 lat, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu przemysłowego (OTR). Ma rozległą wiedzę i dogłębne zrozumienie mechanizmów funkcjonowania branży.
Objęcie przez niego funkcji Prezesa Zarządu gwarantuje
realizację strategii Spółki, polegającej na współpracy poprzez rozwój sprzedaży i usług, w ramach sieci partnerów
w Polsce i za granicą oraz umocnienie pozycji lidera w segmencie off-the-road.
czytaj dalej 

MAGAZYNY KLASY B
Źródło: CBRE

Blisko pół miliona metrów kwadratowych znajdujących się w Warszawie i jej pobliskich miejscowościach stanowi powierzchnia
magazynowa klasy B. Powierzchnia magazynowa klasy B jest uzupełnieniem oferty rynkowej, która w głównej mierze opiera
się na nowoczesnej powierzchni magazynowej klasy A i stanowi dobrą alternatywę dla najemców poszukujących niestandardowych rozwiązań. Firma doradcza CBRE prezentuje raport „Powierzchnia magazynowa klasy B w regionie warszawskim”.
Dlaczego obszar warszawski posiada największe zaplecze powierzchni klasy B?
Obecność magazynów klasy B w regionie warszawskim związana
jest z historią rozwoju rynku powierzchni przemysłowo-logistycznych w Polsce. Na początku lat ‘90, to właśnie w Warszawie oraz
okolicznych miejscowościach powstawały pierwsze nowoczesne
obiekty magazynowo-produkcyjne. Wpływ na to miała centralna
lokalizacja regionu na mapie Polski, relatywnie wysoka siła nabywcza mieszkańców Warszawy wspierająca ekspansję firm handlowych oraz napływ kapitału zagranicznego do stolicy, która była
pierwszym wyborem dla podmiotów inwestujących na rynku polskim. Pierwsze nowoczesne inwestycje magazynowe z biegiem lat
ulegały starzeniu się i wypierane były przez nowsze projekty dopasowane do zmieniających się i rosnących potrzeb najemców.
Jakie są zalety najmu powierzchni klasy B?
Najem powierzchni magazynowej klasy B, pomimo relatywnie gorszego standardu technicznego budynków, niesie ze sobą wachlarz
możliwości. Do największych atutów powierzchni klasy B należy
zaliczyć: dużą elastyczność w zakresie adaptacji przestrzeni magazynowej do potrzeb najemców, indywidualne podejście właścicieli
do oczekiwań klientów oraz akceptację umów krótkoterminowych.

Dominującą grupą najemców powierzchni klasy B są przedsiębiorstwa logistyczne i kurierskie, blisko 40% odnotowanego
popytu pochodzi z tego sektora. Dużemu zainteresowaniu logistyków i kurierów powierzchnią klasy B sprzyja możliwość krótkoterminowego najmu oraz dogodne położenie magazynów
B-klasowych.
czytaj dalej 
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PRZEKONYWUJĄCA KONCEPCJA
Źródło: OHRA Foto: OHRA

Firma Zitzmann Baustoffe-Betonwerke GmbH zastosowała
przy modernizacji i rozbudowie swojego magazynu materiałów budowlanych regały wysięgnikowe i paletowe marki
OHRA, aby tym samym efektywniej i bezpiecznie składować
swoje towary. System regałowy okazał się przy tym nie tylko
bardzo łatwy w adaptowaniu, ale fakt, że montaż musiał odbywać się podczas normalnej eksploatacji magazynu, samo
planowanie i realizacja wymagała dużej elastyczności.
Firma Zitzmann jest jednym z liderów w branży handlu materiałami budowlanymi we wschodniej Bawarii. W magazynie na terenie siedziby spółki – w Cham – składowane są
najróżniejsze materiały budowlane i elementy konstrukcyjne – od worków, przez płytki tarasowe do długich bram
garażowych. Magazyn służy więc nie tylko jako skład do
dostaw i odbioru przez specjalistyczny handel, lecz również jest on centralnym magazynem dla dwóch pozostałych oddziałów przedsiębiorstwa. Jednocześnie magazyn
stał się w międzyczasie za mały dla aktualnych potrzeb: towary musiały być częściowo składowane na zewnątrz. Artykuły poszczególnych asortymentów były magazynowane
w kilku miejscach, dlatego wózki widłowe musiały pokonywać długą drogę, co przekładało się na długi okres oczekiwania na towary przez klientów. Do tego nieterminowe
składowanie prowadziło do uszkodzeń i zanieczyszczenia
artykułów. Aby móc zaoferować najlepszą obsługę klientom w przyszłości, firma Zitzmann zdecydowała się na rozbudowę i modernizacje magazynu. W wyniku tego miała
powstać większa powierzchnia magazynowa dla bogatszego asortymentu, dodatkowe zadaszenie do składowania na
zewnątrz oraz możliwość bezpieczniejszego i efektywniejszego składowania materiałów budowlanych.

Firma Zitzmann zdecydowała się przy tym na regały paletowe
i wysięgnikowe marki OHRA. Przedsiębiorstwo z siedzibą w niemieckim Kerpen jest europejskim liderem w produkcji regałów
wysięgnikowych i specjalizuje się w systemach regałowych do
handlu materiałami budowlanymi i drewnem. Zaletą OHRA jest
z jednej strony towarzyszące produkcji planowanie oraz jakość
regałów: stabilna konstrukcja pozwala na wykorzystanie dużych wysokości magazynu jak i wysokie obciążenia. W magazynie Zitzmann średnia wysokość konstrukcyjna regałów wynosi
7.000 milimetrów. Zamontowane na zewnątrz regały mają dodatkowe zadaszenie, które jest zainstalowane bezpośrednio na
wspornikach regałów – ekonomiczna alternatywa w stosunku
do konwencjonalnych konstrukcji hal. Niektóre z regałów wysięgnikowych są do tego wyposażone w kratownice. Powstała w ten sposób powierzchnia magazynowa bez pośrednich
wsporników pozwala na bezproblemowe składowanie szerokich palet i paczek i to w dowolnej kolejności.
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NOWA INWESTYCJA
WLP BYDGOSZCZ
Źródło: Waimea

Waimea Holding S.A. jeszcze w tym roku planuje rozpoczęcie realizacji obiektu logistycznego
w Bydgoszczy.
Zdecydowaliśmy się na realizację inwestycji
Waimea Logistic Park Bydgoszcz w dynamicznie
rozwijającym się mieście w centralnej Polsce,
mieście, które coraz mocniej zaznacza swoją
pozycję na krajowej mapie także dzięki inwestycjom związanym z modernizacją infrastruktury.
Dotychczasowe prace przy naszej inwestycji są
realizowane bardzo dynamicznie dzięki przychylnej polityce wsparcia nas jako inwestora ze
strony Miasta Bydgoszcz - powiedział Andrzej
Rosiński, Prezes Zarządu Waimea Holding S.A.
W Bydgoszczy planujemy wybudować park logistyczny Waimea Logistic Park Bydgoszcz na
18 hektarowej działce. Budowę pierwszej hali
A (SBU – Small Business Unit) o powierzchni 9
072mkw. planujemy rozpocząć jak najszybciej.
– dodaje Andrzej Rosiński, Prezes Zarządu
Waimea Holding S.A.
czytaj dalej 

BIEDRONKA GOSPODARCZYM PATRIOTĄ
Źródło: Jeronimo Martins Polska

W pierwszej edycji konkursu „Indeks Patriotyzmu Polskiego Biznesu”, przygotowanego przez Fundację Patriotyzmu
Gospodarczego oraz redakcję dziennika „Rzeczpospolita”, Jeronimo Martins Polska S.A. – właściciel sieci sklepów Biedronka – wyróżniony został w kilku kategoriach jako jedna z najbardziej patriotycznych firm w Polsce.
Jeronimo Martins Polska jest według kapituły konkursu „Indeks Patriotyzmu Polskiego Biznesu” jedną z najbardziej patriotycznych wśród dużych spółek, a z liczbą etatów w 2014 r. na poziomie ponad 52 tys. także
największym pracodawcą zestawienia. Spółka Jeronimo
Martins Polska uplasowała się również na 4. miejscu
w rankingu największych płatników podatku dochodowego. Tylko za 2014 r. firma zapłaciła podatki w wysokości ponad 481 mln zł, w tym podatek CIT w wysokości
ponad 275 mln zł, a za okres 2010-2014 na rzecz skarbu
państwa odprowadziła zobowiązania podatkowe i publicznoprawne o wartości ponad 3,2 mld zł.
Właściciel sieci Biedronka zajął także pierwsze miejsce
w zestawieniu firm, które najwięcej wydają na działalność prospołeczną. Wydatki z tego tytułu w 2014 roku
sięgnęły 32 410 tys. zł. W tej kategorii kapituła doceniła
m.in. projekt letnich projekcji filmowych w miejscowościach turystycznych - „Kino z Biedronką” czy wsparcie
potrzebujących poprzez przygotowywane paczki, a także pomoc w przygotowaniu Ogólnopolskiego Festynu
Rodzinnego Caritas „Bądźmy razem”.

Indeks Patriotyzmu Polskiego Biznesu to konkurs, w którym
kapituła wyróżnia najbardziej patriotyczne firmy, stosując
jako kryterium kwotę zapłaconych w Polsce podatków, wzrost
zatrudnienia, wydatki na rozwój czy działalność charytatywną.
To kolejny ranking, który potwierdza silną pozycję Jeronimo
Martins Polska na polskim rynku. Obecnie JMP jest drugą co
do wielkości polską firmą według dziennika „Rzeczpospolita”,
a marka Biedronka drugą „Najcenniejszą Polską Marką”. Firma
cyklicznie lokuje się też w pierwszej dziesiątce zestawień największych płatników podatku CIT.

REKLAMA

STUART JORDAN DYREKTOREM DZIAŁU RYNKÓW KAPITAŁOWYCH
Źródło: JLL

Z początkiem stycznia 2016 r., Stuart Jordan obejmie stanowisko Dyrektora Działu Rynków Kapitałowych na Europę
Środkowo-Wschodnią w JLL. Obok swoich nowych obowiązków związanych z koordynacją transakcji inwestycyjnych
w Europie Środkowo – Wschodniej oraz dbałością o relacje z kluczowymi klientami w regionie, Stuart będzie kontynuować pracę na obecnym stanowisku jako Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych JLL w Czechach.
Richard Batten, Członek Zarządu JLL w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, komentuje: „Dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy z obszaru transakcji inwestycyjnych
na rynku nieruchomości w Europie Środkowo – Wschodniej, Stuart Jordan będzie mógł zaproponować klientom
międzynarodową ekspertyzę i regionalne wsparcie”.
„Z naszych prognoz wynika, że całkowity wolumen transakcji w Europie Środkowo – Wschodniej może wynieść w tym
roku nawet 8 mld euro, co będzie najlepszym wynikiem od
czasu spowolnienia gospodarczego. Aktywność inwestorów w Czechach i Polsce nadal będzie się utrzymywać na
wysokim poziomie, ale spodziewamy się również wzrostu

NOWY
OPERACYJNY
ODDZIAŁ
Źródło: Kuehne + Nagel
Kuehne + Nagel rozszerza
swoją sieć transportu lotniczego w Polsce, otwierając nowe biuro w Rzeszowie. W celu zaspokojenia
rosnącego popytu na usługi transportu lotniczego
ładunków w Polsce, Kuehne + Nagel rozszerza swoja
działalność o nową lokalizację w Rzeszowie. Jest
to czwarte biuro lotnicze
w Polsce obok Warszawy,
Poznania i Krakowa. Biuro
w Rzeszowie znajduje się
w strategicznym miejscu,
jakim jest terminal cargo
na lotnisku
Rzeszów-Jasionka. Usługi
świadczone przez pracowników biura to spedycja
lotnicza w zakresie importu i eksportu towarów;
wywóz i tranzyt, usługi odprawy celnej, jak również
niestandardowe rozwiązania dostosowane do segmentów przemysłu, takich
jak przemysł lotniczy.
Kuehne + Nagel oferuje
zintegrowane rozwiązania
dla przemysłu lotniczego.
czytaj dalej 
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wolumenu transakcji w innych krajach regionu – na Węgrzech, Słowacji i Rumunii”, dodaje Richard Bloxam, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, JLL. „Stuart Jordan zapewni klientom
JLL dostęp do lokalnej, regionalnej i globalnej ekspertyzy JLL w poszczególnych sektorach rynku nieruchomości, jak również profesjonalne doradztwo w kwestiach
finansowania”.
Stuart Jordan dołączył do zespołu rynków kapitałowych
JLL w 2011 r. Ma dziesięć lat doświadczenia w branży nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest absolwentem Nottingham Trent University oraz członkiem RICS.

EKOL W NOWEJ SIEDZIBIE
Źródło: EKOL

Firma Ekol w maju 2015 weszła na rynek Polski i już pod koniec grudnia przeniosła
się do nowej siedzimy. Nowy obiekt w Sosnowcu to magazyn typu cross-dock wykorzystywany na potrzeby międzynarodowego ruchu drobnicowego. Łączna dostępna
powierzchnia liczy 2000 m2 z 8 rampami załadunkowymi. W magazynie tym mogą
być obsługiwane różne grupy produktowe, w tym również ADR. Ponieważ Ekol oferuje
połączenia nie tylko do i z UE, ale także po za nią, ważnym aspektem jest, iż w nowym
obiekcje znajduje się również magazyn czasowego składowania. Ekol specjalizuje
się w transporcie intermodalny, a bezpośrednie sąsiedztwo terminala kolejowego,
umożliwia dotarcie przesyłek drogą kolejową do tej lokalizacji.
Mimo, iż firma działa na rynku polskim dopiero kilka miesięcy, już teraz zatrudnia
ponad 20 osób, a do końca 2016 przewidywane jest zatrudnienie 50 pracowników.
Planowane obroty w roku 2016 to 16 milionów Euro. „Kolejne kroki w rozwoju firmy
to powstanie na początku 2016 roku trzech oddziałów: w Poznaniu, Wrocławiu oraz
Łodzi. Planujemy połączenia kolejowe łączące Europę Zachodnią z Polską. Chcemy,
aby oferowane przez nas rozwiązania intermodalne funkcjonowały również na innych, nowych, ważnych dla naszego rozwoju kierunkach. Pozwoli nam to na uelastycznienie naszej oferty poza obecnie istniejące połączenia do i z Turcji, zwłaszcza
tam, gdzie posiadamy swoje spółki. Nowe lokalizacje w Polsce mają na celu zwiększenie tych możliwości w kierunku: Niemiec, Wielkiej Brytanii Francji, Hiszpanii czy
Włoch.” – powiedział Artur Pohl, Country Manager, Ekol Polska.
Macierzysta spółka Ekol znajduje się w Turcji, gdzie firma jest liderem na rynku. W Europie Ekol posiada aktualnie oddziały w 10 krajach. Jest właścicielem 5 statków typu
Ro-Ro oraz wysyła prawie 70 składów pociągów towarowych miesięcznie. Ekol pragnie wykorzystać oferowane przez siebie ekologiczne rozwiązania dla wzmocnienia
swojej obecności na kontynencie europejskim. „Przesyłki wysłane np. z Turcji czy
Grecji do Polski, są transportowane promem z portu w Stambule do Triestu. Kolejną
część podróży pokonują pociągiem do Ostrawy, skąd przewożone są transportem drogowym do Sosnowca. Aktualnie oferujemy 4 tygodniowe regularne połączenia pociągowe na trasie Ostrawa – Triest, w roku 2016 zwiększymy ich liczbę do 6.” – dodał
Artur Pohl.
Oprócz rozwiązań intermodalnych, Ekol oferuje także usługi “konwencjonalne” takie
jak krajowy i międzynarodowy transport drogowy (dla przesyłek o różnej wielkości),
logistykę kontraktową oraz specjalistyczne usługi celne. “W najbliższej przyszłości Ekol
otworzy spółki na terenie Czech, Słowacji, Bułgarii oraz Iranu” - mówi Wojciech Brzuska,
General Manager Ekol Europe oraz Executive Board Member.
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ROK WZROSTÓW NA PORTALU LOG4.PL
Źródło: Red.

O 34% wzrosła liczba kliknięć w publikowane na portalu oferty produktów wyposażenia magazynu, wykorzystywanych w transporcie wewnętrznym i obszarach, gdzie realizowane są procesy składowania i dystrybucji towarów. Przybywa użytkowników zarządzających magazynami, procesami logistycznymi, logistyką wewnętrzną oraz tych, którym
publikowane informacje są pomocne w realizacji zadań logistycznych. Rośnie również ilość publikowanych ofert dostawców sprawdzonych rozwiązań, których poszukują użytkownicy portalu.
W minionym 2015 roku zarejestrowaliśmy 277 541 odsłon ofert opublikowanych na portalu, wzrost o 34%
w stosunku do 2014 roku, w którym zanotowano 207
339 odsłon oraz ponad trzy razy więcej, niż dwa lata
wcześniej (96 283odsłony). Jak widać rośnie zainteresowanie portalem mierzone w liczbach bezwzględnych
wejść w publikowane oferty, rosła też w omawianym
okresie liczba ofert, których jest obecnie 671, publikowanych w 21 kategoriach produktowych.
Oferty opublikowane na portalu podzielone są na 21
grup produktowych, reprezentujące niema całą paletę
produktów i urządzeń wykorzystywanych w gospodarce magazynowej i logistyce. Największa grupa produktową są wózki widłowe, które notują 40% udział wejść
w publikowane wszystkie oferty portalu, kolejna grupa
produktową są regały magazynowe z 15% udziałem,
baterie trakcyjne maja również 15% udział, opony do
wózków widłowych zanotowały 8% udział wejść w oferty w 2015 roku. Pozostałe grupy produktowe(17 grup)
mają łącznie 12% udziału wejść w publikowane oferty.

To pierwsze na rynku dane dotyczące produktów wyposażenia magazynu, z historią zainteresowania poszczególnymi ich rodzajami, które w zestawieniu z danymi
firmowymi (każda firma prowadzi własna zbiory danych
informacyjnych o sprzedawanych produktach) pozwala
na pełniejszą analizę rynku, wobec braku jakichkolwiek
danych zewnętrznych z rynku. Dla analityków rynku gospodarki magazynowej i logistyki są to więc ciekawe jak
sądzę informacje, które uzupełnią obraz analizowanego
rynku.
Pobierz plik
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akumulatory przemysłowe
o wysokiej wydajności
+18%

+10%

+8%

• Szybkie ładowanie

• Zwiększenie wydajności przeładunkowej w niskich
temperaturach o ponad 50%

• Maksymalna wydajność w zastosowaniach
przemysłowych

• Rezerwy mocy dla zastosowań o dużym
zapotrzebowaniu prądowym

www.exide.com

Awia Horyzont

Rozwiązaniami, które powinny na stałe znaleźć się w puli środków zwiększających bezpieczeństwo eksploatacji wózków widłowych, są systemy ostrzegania o zagrożeniu kolizją z pracownikiem pieszym czy innym wózkiem. Ich
zadaniem jest odpowiednio wczesne powiadomienie operatora wózka czy
innego środka transportu i/lub pracownika pieszego o fakcie naruszenia
strefy jego działań.
Narzędziem, które skutecznie realizuje powyższe funkcje jest system Awia
Horyzont będący odmianą systemu identyfikacji z wykorzystaniem sygnałów o częstotliwości radiowej. Jest to autonomiczny system, niewymagający kosztownej instalacji w infrastrukturze. System ten jest instalowany na
wózku (lub na innym pojeździe). System ma na celu ułatwienie zmniejszenia
ryzyka kolizji, np. wózka, z człowiekiem lub innym wózkiem czy innym pojazdem, w warunkach ograniczonej widoczności otoczenia przez kierowcę
danego wózka.
System Awia Horyzont składa się z szeregu nadajników osobistych, w które
są wyposażeni pracownicy i/lub wózki czy inne pojazdy, anten odbiorczych
i terminala kierowcy, montowanych na wózku.

więąe,cej informacji 

ELOback2

ELOback2 to uniwersalny system bezkolizyjnego cofania, ułatwiający pracę operatorów i zmniejszający ryzyko wypadków podczas manewrów oraz
jazdy do tyłu. Jest to system ostrzegawczy, który za pomocą ultradźwięków
wykrywa przeszkody znajdujące się z tyłu wózka widłowego i ostrzega operatora o zagrożeniach podczas manewrów cofania.
ELOback2 przystosowany jest do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
obiektów magazynowych. Czytelne sygnały optyczne i dźwiękowe – zarówno dla operatora, jak i dla osoby, która może znajdować się z tyłu wózka - zapewniają skuteczną percepcję przestrzeni i wydajną pracę. Opcjonalnie, po
wykryciu przeszkody przez system, możliwe jest zaprogramowanie dwóch
akcji pojazdu, takich jak redukcja prędkości czy hamowanie. ELOback2 ma
konstrukcję modułową i może zostać zainstalowany na wózkach widłowych
dowolnego typu i różnych producentów. Dodatkowo system ten może być
połączony z czujnikiem wysokości podnoszenia wideł i ostrzegać operatora
o jeździe z uniesionym ładunkiem, a nawet redukować prędkość jazdy wózka
w takiej sytuacji.
więąe,cej informacji 

ELOfleet3

Nowoczesny system kontroli dostępu dla wózków widłowych i zaawansowane narzędzie do zarządzania flotą magazynową w jednym. Nowość od ELOKON Logistics to kolejna generacja docenionego już na rynku systemu ECS.
Niezależnie od wielkości floty oraz rodzajów wózków widłowych, ELOfleet3
umożliwia autoryzację dostępu, rejestruje i analizuje czas pracy maszyn i ludzi, a w wersji z zainstalowanym czujnikiem uderzeń także kolizje. Dzięki
temu system ten znacząco zwiększa bezpieczeństwo, wpływa na wydajność
pracy i pozwala oszczędzić koszty. System jest w pełni automatyczny, z bezprzewodowym przesyłem danych oraz możliwością współdziałania z dowolnym komputerem, chmurą lub stroną internetową. Gdziekolwiek jesteś możesz bez trudu zarządzać flotą magazynową na ekranie komputera.
więąe,cej informacji 

ELOshield

System ostrzegawczy, który potrafi rozróżniać człowieka od innych przeszkód, zasygnalizować operatorowi jego obecność, a w razie potrzeby nawet wywołać odpowiednie zachowanie pojazdu np. jego spowolnienie lub
zaprogramowaną reakcję innego typu. System wspomaga bezpieczeństwo
eksploatacji wózków widłowych, które nie mają wyznaczonych osobnych
stref roboczych w magazynie i mogą swobodnie poruszać się w całym obszarze zakładu.
ELOshield monitoruje tzw. niebezpieczną strefę wokół pojazdu lub jako wariant stacjonarny – wyznaczone miejsca, w których pole widzenia jest ograniczone. Opcjonalnie, system ELOshield-LR może działać jako ochrona antykolizyjna między wózkami widłowymi. Działanie ELOshield opiera się na
rozpoznawaniu sygnału transponderów, w które zostają wyposażeni pracownicy, wózki widłowe bądź przymocowane są one do części stałych magazynu. W momencie wykrycia takiego transpondera przez system, uruchomiony
zostaje alarm optycznoakustyczny na wózku, bądź opcjonalnie następuje
zwolnienie prędkości jazdy wózka.
więąe,cej informacji



6

-

Katalog bezpieczenstwa

Bluza robocza Helios

Bluza robocza męska w kolorze czarno-czerwonym. Materiał: 60% bawełna/ 40% poliester. Gramatura 280 g/m2. Kryte zapięcie na zamek rzep oraz
napy w górnej i dolnej części. Rękawy z mankietem. Szerokość mankietów
oraz dołu bluzy regulowana dzięki napom, przez co bluza dobrze dopasowuje się do użytkownika i nie odstaje. Wielofunkcyjne oraz pojemne kieszenie,
w tym 2 kieszenie w części górnej zapinane na napy. Elementy odblaskowe.
Ciekawy design i modne kolory.
więąe,cej informacji 

Trzewiki bezpieczne PRAMA

Bardzo lekkie, bez metalowych elementów. Stworzone do pracy w określonych warunkach pracy. Kompozytowe wzmocnienia przedniej części stopy.
Cholewka z naturalnego zamszu bydlęcego - miękka i paroprzepuszczalna.
Podszewka Oxford - zwiększona wentylacja stopy. Pięta obszyta - dodatkowa
ochrona przed uderzeniami z tyłu. Podeszwa dwuwarstwowa - lepsza ochrona przed zimnem. Podeszwa urzeźbiona zwiększa przyczepność do podłoża.
więąe,cej informacji 

Trzewiki bezpieczne HARDO

Stworzone do pracy w trudnych i nieprzyjaznych warunkach. Wyposażone
w dodatkowe zabezpieczenia w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia, jak spód stopy, pięta, palce. Przód trzewika zabezpieczony gumowym
nadlaniem sprawdza się w pracy w pozycjach klęczących. Cholewka z naturalnej skóry bydlęcej licowej - odporna na zmienne warunki atmosferyczne. Zabudowana pięta. Podszewka Oxford - zwiększona wentylacja stopy.
Podszewka sklejona i zszyta z podeszwą - nie stwarza dyskomfortu podczas
użytkowania. Podeszwa dwuwarstwowa urzeźbiona, zapewnia lepszą przyczepność do podłoża. Podwójna izolacja od zimna.
więąe,cej informacji 

Ubranie robocze HARPOON

Bluza oraz spodnie ogrodniczki. Materiał 100 % bawełna czesana - komfort
i wygoda bardzo dobra wytrzymałość. Uniwersalny i nowoczesny fason dopasowany do trudnych warunków pracy. Praktyczne kieszenie. Podwójne
szwy. Przedłużenie tylnej części - bluza nie odstaje oraz zabezpiecza przed
wiatrem. Regulacja spodni oraz bluzy w pasie. Wzmocnienia na kolanach
z miejscem na nakolanniki.
więąe,cej informacji 
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Still OPTISPEED 4.0

W systemach OPTISPEED chodzi o rozwiązania w kwestii wzrostu wydajności pojazdu oraz operatora. OPTISPEED 3.3 gwarantuje, że szybkość operacji
wykonywanych wózkiem MX-X jest automatycznie dopasowywana do wagi
transportowanego ładunku. Wersja OPTISPEED 4.0 to pomoc nawigacyjna
dla kierowcy. System optymalizuje trasę dojazdu do celu, zatrzymując pojazd i widły w idealnej odległości i na odpowiednim poziomie. Pozycja pojazdu określana jest za pomocą enkodera do pomiaru odległości i korygowana nieustannie poprzez etykietę z kodem kreskowym na podporach regału
i dwa skanery kodów kreskowych umieszczone na pojeździe.
Ponadto OPTISPEED 4.0 może rozróżniać pomiędzy załadunkiem i rozładunkiem i automatycznie dostosowuje wysokość podnoszenia wideł do zadania.
Niewłaściwe załadunki i rozładunki - a co za tym idzie kosztowne i czasochłonne szukanie - można tym sposobem całkowicie wyeliminować.
więąe,cej informacji 

RFID Safety

Radio Frequency Identification (RFID) to metoda zapisywania i odczytu danych bez kontaktu fizycznego i wzrokowego. STILL wykorzystuje tę technikę
w następujący sposób: „inteligentny wózek widłowy” może wyczytać informacje poprzez tzw. pasywne transpondery umieszczone w regularnych odstępach w podłodze, a na podstawie uzyskanych informacji zoptymalizować
przebieg pracy.
RFID Safety to system wspomagania operatora, który może np. automatycznie zredukować prędkość pojazdu w potencjalnie niebezpiecznych punktach, jak skrzyżowania czy zwężenia. Ponadto możliwe jest sterowanie urządzeniami bezpieczeństwa, takimi jak oświetlenie. Wszystko to powoduje
znaczny wzrost bezpieczeństwa.

więąe,cej informacji 

Toyota SpotMe®

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,
pracuje z wózkami wszystkich producentów oraz funkcjonuje niezależnie,
ostrzegając przez potencjalnymi kolizjami pracowników i pojazdy uczestniczące w transporcie wewnętrznym.
więąe,cej informacji 

ELOprotect

Automatyczny system bezpieczeństwa przeznaczony do montażu w wózkach systemowych typu VNA oraz w wózkach do kompletacji i komisjonowania w magazynach wysokiego składowania.
ELOprotect jest oficjalnie uznanym system bezpieczeństwa, który redukuje
ryzyko zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń, a jego podstawową funkcją jest
ochrona człowieka. Typowym przykładem zastosowania jest zapewnienie
bezpieczeństwa w magazynach, w których piesi i wózki systemowe pracują
w tych samych wąskich korytarzach roboczych.
System ELOprotect jest instalowany na wózku i kontroluje obszary z przodu
i z tyłu wózka. W przypadku wykrycia przez system w monitorowanym polu
osoby lub przeszkody następuje automatyczne zatrzymanie wózka. Parametry ELOprotect są tak dobrane do prędkości i drogi hamowania wózka, by
ten przy pełnej prędkości i obciążeniu po zatrzymaniu się nie osiągnął napotkanej osoby. Typowym miejscem zastosowania ELOprotect są magazyny,
w któr ych praca wózków i osób w danym korytarzu może odbywać się tylk
o naprzemiennie.
więąe,cej informacji



8

-

Katalog bezpieczenstwa

Biuletyn Techniczny nr 1/2016
NAPRAWA SŁUPÓW REGAŁÓW PALETOWYCH POPRZEZ PRZYWRACANIE
PIERWOTNEGO KSZTAŁTU
Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej zrzeszające ekspertów z branży urządzeń do składowania statutowo zobowiązane do rozpowszechniania zasad dobrej praktyki przy projektowaniu i
użytkowaniu systemów składowania, poczuwa się do obowiązku zajęcia jednoznacznego stanowiska
w budzącej niejasności sprawie napraw słupów regałowych poprzez przywracanie ich pierwotnego
kształtu.
PSTM, za fundament uznaje postępowanie zgodne z normami regałowymi, a norma PN-EN 15635
- Stalowe statyczne systemy składowania, bardzo wyraźnie stanowi, że wszelkie naprawy uszkodzonych elementów nie powinny być dopuszczalne bez zgody dostawcy urządzeń. Należy być świadomym, że każda ingerencja w konstrukcję regału bez zgody dostawcy nie tylko pozbawia klienta prawa
do gwarancji, ale wręcz zdejmuje z dostawcy odpowiedzialność za ewentualne przyszłe awarie lub
katastrofę. Każda naprawa wymaga więc nie tylko gwarancji nośności naprawianego elementu, ale
potwierdzenia stabilności całego rzędu regałowego lub systemu. Takim potwierdzeniem jest zawsze
naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów zaakceptowana przez dostawcę urządzeń do składowania.
Naprawy słupów poprzez prostowanie zgodnie z normą należy uznać za niedopuszczalne, ponieważ
niemożliwa jest skuteczna kontrola jakości uszkodzenia, ani elementu po takiej naprawie, zwłaszcza
na profilach cienkościennych. Trzeba pamiętać, że trwałe odkształcenia plastyczne mogą pozostawiać
niewidoczne zmiany w strukturze stali i mikropęknięcia, które niekorzystnie wpływają na wytrzymałość i ciągliwość materiału.
Obecnie jedyną odpowiedzialną metodą naprawy słupa jest jego wymiana, lub wymiana tylko uszkodzonej części (odcięcie uszkodzonego fragmentu i zamienienie go nowym słupem). Ten drugi
sposób wymaga jednak weryfikacji przez projektanta ponieważ może zmieniać cały układ statyczny
w analizie nośności.
Należy podkreślić, że gwarantowane przez normy bezpieczeństwo regałów magazynowych jest akceptowanym poziomem ryzyka awarii i zawalenia się konstrukcji zapewnionym przez prawidłowe:
projekt, wykonanie, montaż, użytkowanie i serwis. Nośność regału jest wyznaczana przy założeniu
spełnienia wymagań norm co do każdego z tych procesów dlatego tak ważne jest ich kompletne
stosowanie. Warto więc przypomnieć, że regularne przeglądy i prawidłowe serwisowanie systemów
składowania są bardzo ważnym elementem bezpiecznego ich użytkowania.
Tym samym PSTM pragnie przestrzec nieświadomych użytkowników systemów regałowych przed
nieuczciwym zachowaniem firm na rynku, które oferując wyżej opisane usługi i poprzez nie doinformowanie klientów o prawnych konsekwencjach doprowadzają do sytuacji, gdzie to klient sam staje
się odpowiedzialny za statykę swoich regałów i pozbawiony jest wszystkich ewentualnych wcześniejszych deklaracji zgodności dostawcy regałów.
PSTM Komitet Techniczny Regałów
18.01.2016 r.

Na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia
Techniki Magazynowej ukazał się pierwszy numer
Str. 1
“Biuletynu Technicznego” – www.pstm.org.pl
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KOLORY BEZPIECZEŃSTWA

Autor: Andrzej Szymkiewicz Foto: www.esperto.eu.com

Magazyn jest miejscem bardzo dynamicznym, we wnętrzu statycznych konstrukcji przemieszczane są tysiące ton towarów, transportowanych i składowanych z użyciem wózków widłowych, dlatego, gdy mówimy o bezpieczeństwie
w magazynie, musimy mieć na uwadze jego wielowymiarowy aspekt. Powszechnie znana w medycynie zasada, że
łatwiej zapobiegać niż leczyć, w tym dynamicznym środowisku ma również zastosowanie.
Wdawałoby się, że regały - statyczny element wyposażenia magazynu, nie stwarzają takiego zagrożenia jak
poruszające się w korytarzach roboczych wózki widłowe,
jednak dlatego, że narażone są na bezpośrednią kolizję
z wózkiem widłowym, wymagają ciągłej uwagi. Zatowarowane regały poddawane są bardzo dużym obciążeniom
statycznym, gdy do tego dołożyć krótkotrwałe dynamiczne uderzenia wózka widłowego, to wielkości sił działających w tym momencie są niebywałe. Dlatego tak ważny
jest serwis regałów, który powinien być przeprowadzany
przez kompetentnych pracowników wyznaczonych przez
pracodawcę PRESES, którzy w porę wykryją uszkodzenia
i odpowiednio do sytuacji zareagują.
Ogólnie przyjęte i stosowane w Europie są tzw. trzy kolory bezpieczeństwa:
• Zielony – jest wszystko w normie, należy zaznaczyć
w raporcie miejsce i stan odkształceń i monitorować
sytuację,
• Pomarańczowy - odkształcenia wymagają naprawy,
należy odciążyć regał i zabezpieczyć miejsce do naprawy uszkodzonych elementów.
• Czerwony – uszkodzenia grożące utratą stateczności,
należy natychmiast rozładować regał i wyłączyć go
z eksploatacji do czasu naprawy.
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Osoba wyznaczona do systematycznej kontroli konstrukcji regałów, na bieżąco sprawdza ich stan i odnotowuje wszystkie zagrożenia jakie wystąpiły w magazynie.
Podstawą do takich działań jest norma PN-EN 15635 –
Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie
i utrzymanie urządzeń do składowania. W tym akcie normatywnym jest wszystko czym powinien się kierować
PRESES dokonujący przeglądu regałów. Ponadto w czasie kontroli wykonujący te czynności powinien zwrócić
szczególna uwagę na:
• Ślady uderzeń widoczne na jakimkolwiek elemencie
konstrukcji regału,
• Odchylenia słupów od pionu,
• Stan techniczny urządzeń funkcjonujących w systemie regałowym
• Pęknięcia spawów, jakość połączeń
• Jakość i stan techniczny posadzki,
• Prawidłowość ustawienia jednostek paletowych
• Jakość, stan techniczny i mocowania akcesoriów regału
Prawidłowo zaprojektowane regały, są konstrukcja bezpieczną w użytkowaniu, jednak w wyniku uszkodzeń
tracą swoje własności, każde uszkodzenie elementu
konstrukcji zgodnie z normą PN-EN 15635 powinno

być zweryfikowane, a elementy uszkodzone, których
uszkodzenia przekraczają granicę tolerancji powinno
być wymienione. PRESES kontrolując regały, powinien
dokonać pomiarów uszkodzonych elementów przymiarem liniowym o długości 1 metra. Pomiar wykonywany
jest w miejscu największego widocznego odkształcenia,
mierzony w sposób pozwalający wyznaczyć pierwotną
krawędź boku mierzonego elementu, na przymiarze liniowym. Odległość od krawędzi przymiaru (wirtualnej
krawędzi elementu) do największego wklęśnięcia, jest
wielkością odkształcenia, która nie powinna przekraczać 3 mm i 5 mm dla słupów, dla wzmocnień bocznych(stężeń) tolerancja wynosi 10 mm.
Określone w normie tolerancje odkształceń profili
w konstrukcji systemu regałowego, są wartościami dopuszczalnymi, jednak należy bacznie się uszkodzonym
miejscom przyglądać, a każda zmiana wielkości odkształcenia powinna spowodować wymianę tego elementu. Wymianę należy przeprowadzić według przyjętych procedur, gwarantujących bezpieczne usuniecie
uszkodzonego elementu, w każdym takim przypadku

konieczne jest częściowe lub całkowite rozładowanie
regału. Wymiany wykonują autoryzowane serwisy dostawców regałów, potwierdzające protokołem wymianę
elementu, dając tym samym gwarancję nośności konstrukcji regałowej.
Regały, są konstrukcja statyczną, jednak występujące siły
w całej konstrukcji powodują, że zachowanie niektórych
elementów nośnych regału uznawane są jako normalny
stan pracy. Takim przykładem jest odkształcenie sprężyste belki regału paletowego, która pod wpływem ciężaru ładunku ugina się ku dołowi, to ugięcie ma charakter
sprężysty i gdy zdejmiemy obciążenie zanika. Ugięcie
sprężyste może mieć maksymalną wartość 1/200 długości belki i występuje tylko pod obciążeniem, tej tolerancji nie należy mylić z trwałymi odkształceniami, które są
widoczne bez obciążeń. Trwałe odkształcenia nie mogą
przekraczać 20% odkształcenia sprężystego, mierzonego na długości całego elementu. Dokładne pomiary odkształceń elementów w konstrukcji regałowej powinna
wykonać doświadczona osoba posiadająca autoryzację
dostawcy regałów, a materiałem wyjściowym jej pracy
jest dokumentacja konstrukcji regałów.

W Polsce każdy dostawca regałów posiada autoryzowane serwisy montażowe, które dokonują napraw konstrukcji regałowych stosując się do normy PN-EN 15635,
która jednoznacznie określa postępowanie w przypadku
uszkodzonego elementy konstrukcyjnego regału – zalecana wymiana na taki sam element, użyty do budowy
konstrukcji regałowej. A podyktowane, jest to wiedzą,
że wymieniony element posiada dokładnie takie same
właściwości przenoszenia obciążeń, jak pozostałe elementy konstrukcji regałowej, gwarantując utrzymanie
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
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KONTROWERSYJNA METODA NAPRAWY
Autor: Andrzej Szymkiewicz Foto: www.esperto.eu.com

Serwis regałów magazynowych jest trudnym zadaniem,
zgodnie z normą PN-EN 15635, zarządzający magazynem
powinien wyznaczyć osobę (PRESES) do przeglądów codziennych i okresowych regałów. Przeglądy okresowe
i serwis można również zlecić dostawcy regałów lub do
niezależnego serwisu zewnętrznego, każde rozwiązanie
jest dobre, ponieważ sprawia, że system regałowy jest pod
kontrolą. W czasie przeglądów ujawniane są wszelkie nieprawidłowości oraz uszkodzenia elementów konstrukcji
regałowej, które zgodnie z normą trzeba naprawić i wymienić uszkodzone elementy.
Firmy eksploatujące regały nie przywiązują do konstrukcji regałowych należnej im uwagi, sadząc, że raz
postawione statyczne regały nie wymagają przeglądu
i naprawy. Nic bardziej błędnego, ci którzy tak właśnie
uważają, maja wiele kłopotów związanych ze zdarzeniami, których mogliby uniknąć, gdyby przeglądy regałów
były przeprowadzane w sposób prawidłowy. Niemniej
ważne jest reagowanie na stwierdzone uszkodzenia,
powstałe wskutek kolizji z sprzętem transportowym.
Chociaż we wspomnianej normie jest powiedziane, że
uszkodzone elementy konstrukcji regałowej podlegają
wymianie, to wiele firm decyduje się na inne rozwiązania oferowane na rynku.
Na zachodzie Europy w minionej dekadzie, pojawiła się
metoda naprawy regałów poprzez prostowanie wygiętych elementów konstrukcji regałów wprost na regale
bez demontażu. Metoda wzbudza wiele kontrowersji,
konstruktorzy i projektanci regałów nie akceptują tej
metody naprawy, więc nie ma ona autoryzacji u wszystkich dostawców regałów. Nie uzyskała też akceptacji
europejskich stowarzyszeń ERF i SEMA, które krytycznie

wypowiedziały się w sprawie stosowania tej metody.
Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej w „Biuletynie Technicznym nr 1/2016” wydało w tej sprawie
oświadczenie, w którym nie poleca stosowania tej metody naprawy regałów magazynowych.

Jedyna taka metoda
W przypadku uszkodzeń słupów regałowych bezkonkurencyjną metodą ich naprawy w zakresie czasu i kosztów jest metoda ROS, stosowana ponad 10 lat przez setki firm i koncernów na całym świecie. Metoda ta została przebadana przez
niezależne instytucje, m.in. przez Dekrę, które uznały naprawę ROS w 100% skuteczną i bezpieczną.
Dodatkowe argumenty przemawiające za naprawą ROS to:
• ograniczenie kosztów (w porównaniu z całym procesem tradycyjnej wymiany słupów na nowe naprawa metodą ROS
jest tańsza średnio od 30% do 80% w zależności od wysokości słupa regałowego i komplikacji demontażu regału)
• naprawa odbywa się przy pełnym obciążeniu regałów – nie ma potrzeby zdejmowania palet z regału. Brak dodatkowych operacji związanych ze ściąganiem i załadunkiem z powrotem palet z towarem eliminuje możliwość ich uszkodzenia, które może być bardzo kosztowne
• brak konieczności wyłączania z pracy części magazynu, na której odbywa się praca naprawcza. Dwuosobowa ekipa
ROS nie zakłóca pracy innym osobom, pracującym w magazynie. Nie trzeba tak jak w przypadku wymiany słupa regałowego blokować korytarza pracy, w którym odbywają się prace naprawcze.
• oszczędność czasu; naprawa jednego słupa zajmuje ok. 30 minut. W przypadku wymiany słupa ten czas wydłuża się
często do 2-4 godzin (uwzględniając pracę operatora wózka widłowego, który musi rozładować dwa pola regałowe
i je ponownie załadować).
• szybka reakcja na zgłoszoną awarię (w przypadku posiadania odpowiedniej matrycy na miejscu jesteśmy w stanie
przyjechać w ciągu kilku dni, natomiast oczekiwanie na nowe słupy trwa standardowo od pięciu do ośmiu tygodni)
• niebagatelnym argumentem przemawiającym za metodą ROS jest również ochrona środowiska; nie ma potrzeby
produkowania ton regałów, a powietrze nie jest zatruwane przez spaliny podczas transportu części zamiennych,
• naszym jednak najlepszym argumentem za naprawą regałów metodą ROS są zadowoleni klienci w kilkunastu krajach
świata.
Elżbieta Kozłowska-Adamczak, Prezes Zarządu Ros Polska
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Metoda ze względu na niskie koszty znajduje coraz więcej
zwolenników, którzy są nieświadomi ryzyka utraty gwarancji producenta regałów, a w sytuacjach skrajnie niekorzystnych zdarzeń, narażają się na utratę ubezpieczenia.
Różnice zdań pomiędzy producentami regałów a firmami
świadczącymi usługi naprawy regałów poprzez prostowanie uszkodzonych elementów, są wyraźnie artykułowane
poparte rzeczowymi argumentami. Trudno jednoznacznie

badaniami, a jedynie informują o opatentowaniu metody
lub o jej walorach ekonomicznych. - Ponieważ metoda cieszy się pewną popularnością w kraju i za granicą, trudno
jest udowodnić całkowitą jej nieprawidłowość nie podając rzeczowych argumentów. Aby jednak zgodzić się z jej
poprawnością, konieczne jest przedstawienie dokładnych
badań przeprowadzonych przez podmioty badawcze, które
zrealizowały test działania tej metody. Certyfikat o charak-

Naprawy przez serwis producenta
Część elementów konstrukcyjnych regałów paletowych wykonywana jest z cienkiej stalowej blachy ocynkowanej giętej na zimno. Tak są wykonane główne kratownice nośne składające się ze słupów pionowych oraz
tężników poziomych i ukośnych potocznie zwanych “przęsłami”. Elementy te najczęściej ulegają uszkodzeniom
(wygięciom) powodowanym nieuwagą operatorów wózków widłowych podczas układania palet na regałach.
Słupy pionowe kratownic są elementem przenoszącym duże obciążenia i dlatego przez prostowanie można
naprawiać jedynie minimalne, miejscowe wygięcia. Przy większych odkształceniach należy wymienić cały
słup kratownicy na nowy. Tężniki poziome i ukośne nie przenoszą już tak dużych obciążeń jak słupy i w związku z tym można naprawiać przez prostowanie tężniki bardziej odkształcone. Nie zawsze się to udaje ponieważ
te elementy wykonane są z blachy o grubości 1 do 1,5mm.
Gdy próba naprawienia przez prostowanie nie przyniesie pożądanych efektów tężnik należy wymienić na
nowy. Inne elementy regałów np. listwy poziome (trawersy) bardzo rzadko ulegają wygięciu. Wszelkie naprawy regałów paletowych powinny być wykonywane przez serwis producenta.
Jerzy Smoliński, Dyrektor d/s Technicznych, SFAMASZ Jan Dziedzic
ocenić racje, brak jest badań, które potwierdziłyby skuteczność metody naprawy poprzez prostowanie uszkodzonych elementów. Jej pomysłodawcy skuteczność naprawy
argumentują tym, że odkształcone elementy wracają do
swoich pierwotnych kształtów i dają gwarancję wytrzymałości konstrukcji.
Na rynku metodę naprawy poprzez prostowanie uszkodzonych elementów regałów, stosują firmy ROS oraz ROBUSTO, działające na rynku niemieckim, a firma ROS ma swoje
przedstawicielstwo w Polsce. Firmy powołują się na normy
niemieckie i normę EN 15635, która obowiązuje również
w Polsce, jednak cytowane paragrafy odnoszą się do obowiązku kontroli regałów. Informacje na stronach internetowych nie maja charakteru technicznych opinii popartych

terze informacyjnym o niczym nie świadczy. Bez dokładnych informacji, metody nie należy uznawać za sprawdzoną, zwłaszcza, że występuje dużo nieścisłości o różnym
charakterze - mówi Tomasz Chojnacki, ESPERTO Projektowanie Systemów Logistycznych.
Argumenty dostawców regałów opierają się na obliczeniach właściwości materiału z jakiego wykonane są konstrukcje regałów, stal używana do wykonania konstrukcji
regałów posiada określone właściwości plastyczne, które
w określonych sytuacjach są tracone, a to z kolei przekłada się na właściwości elementów konstrukcyjnych. - Naprawy słupów poprzez prostowanie zgodnie z normą należy uznać za niedopuszczalne, ponieważ niemożliwa jest
skuteczna kontrola jakości uszkodzenia, ani elementu po
takiej naprawie, zwłaszcza na profilach cienkościennych.
Trzeba pamiętać, że trwałe odkształcenia plastyczne mogą
pozostawiać niewidoczne zmiany w strukturze stali i mikropęknięcia, które niekorzystnie wpływają na wytrzymałość i ciągliwość materiału. – mówi Mariusz Kołodziejczak,
projektant w firmie NEDCON SILESIA - Obecnie jedyną odpowiedzialną metodą naprawy słupa jest jego wymiana,
lub wymiana tylko uszkodzonej części (odcięcie uszkodzonego fragmentu i zamienienie go nowym słupem). Ten
drugi sposób wymaga jednak weryfikacji przez projektanta
ponieważ może zmieniać cały układ statyczny w analizie
nośności.- dodaje.
Wolny rynek oznacza wolny wybór użytkowników regałów
sposobu zarządzania swoimi zasobami, a także ich serwisowania i naprawy, wszak biorą odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Każdy ma prawo wyboru, istotna jest
rzeczowa informacja o wszystkich aspektach związanych
z oferowaną metodą, a tej brakuje, być może klienci są informowani o wszystkim, więc godzą się na oferowane warunki naprawy ze wszystkimi jej konsekwencjami.
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BEZPIECZEŃSTWO INSTALACJI STATYCZNYCH

Autor: Tomasz Rosa, LCM - Rack Storage Systems Foto: LCM - Rack Storage Systems

Począwszy od projektowania magazynu, poprzez poprawność instalacji regałowych systemów składowania do
właściwej eksploatacji wyposażenia magazynu człowiek
ma największy i bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo.
Kontrola poprawności instalacji oraz przeglądy bieżące
i okresowe zakończone protokołem oraz ścisłe zastosowanie się do wniosków pokontrolnych to fundament
bezpiecznego funkcjonowania magazynu i ludzi w nim
pracujących. Kodeks Pracy określa bowiem obowiązki
pracodawcy w aspekcie BHP.
Pracodawca zobowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych warunków
pracy. Podczas eksploatacji regałów często powstają różnego rodzaju uszkodzenia mające większy lub mniejszy
wpływ na bezpieczeństwo. Spowodowane są one głównie
błędami obsługi, rzadziej błędami przy projektowaniu.
Do najczęściej spotykanych uszkodzeń należą wszelkiego
rodzaju uszkodzenia mechaniczne powstające na skutek
uderzenia wózka widłowego lub towaru przewożonego
wózkiem. Należą do nich min. odkształcenia elementów
konstrukcyjnych regałów, uszkodzenia osłon i ich mocowań zabezpieczających konstrukcje regałów, mocowania
konstrukcji regałów do podłoża. Mogą to być również
trwałe odkształcenia belek spowodowane przeciążeniem
lub niepoprawnym rozmieszczeniem towaru, brak odpowiednich zabezpieczeń belki przed wypięciem ze słupów.
Właściciel lub zarządzający magazynem powinien zapewnić bezpieczeństwo użytkowania instalacji regałów, a tym
samym ludzi wprowadzając odpowiednie środki. Coraz częściej można zauważyć powołanie stanowiska PRSES, czyli
osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo eksploatacji
regałów. Osoba ta odpowiednio przeszkolona i przygotowana do pełnienia tej funkcji dba o poprawne i bezpieczne
funkcjonowanie wyposażenia magazynu. By ograniczyć do
minimum niebezpieczeństwo, personel użytkownika również powinien zdawać sobie sprawę z zagrożeń jakie niosą ze sobą uszkodzenia i bezzwłocznie informować osobę

odpowiedzialną o powstałych uszkodzeniach np. podczas
operowania wózkiem. Z różnych względów, częstą praktyką jest współpraca z zewnętrznymi, wyspecjalizowanymi
firmami świadczącymi usługi przeglądów i napraw statycznych systemów składowania. Firmy te z racji posiadanego
potencjału technicznego i odpowiedniej wiedzy niejednokrotnie w praktyce są angażowane w prace dotyczące przeglądów, napraw bieżących i okresowych.
Istnieje również szereg norm
europejskich takich jak PN-EN
15635, PN-EN 15620; PN-EN
15095; PN-EN 15512, które szerzej opisują wyżej wspomniane
zagadnienia oraz wspomagają
i regulują projektowanie, bezpieczny montaż i eksploatację
regałów. Podnoszą one także świadomość zagrożeń jakie
niesie ze sobą eksploatacja
i funkcjonowanie statycznych
systemów regałowych w magazynach. Zachęcamy do sięgania
po te normy, dokładnego zapoznawania się z dokumentacją
techniczną producentów oraz
poszerzania wiedzy w zakresie
posiadanych instalacji poprzez
branie udziału w różnego rodzaju szkoleniach.
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WIĘCEJ WYPADKÓW ŚMIERTELNYCH
Autor: Marta Knochowska, FleishmanHillard Foto: Log4.pl

Według Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce maleje liczba wypadków przy pracy. Zdaniem członków Koalicji
Bezpieczni w Pracy to krok w dobrym kierunku. Jednak w ramach poszczególnych sektorów, czy w przypadku świadomości pracowników wciąż jest wiele do zrobienia. Liczba wypadków przy pracy była o 6,8 proc. niższa niż 2015 roku
– to dane GUS po III kw. Do końca września 2015 poszkodowanych w wypadkach przy pracy było ponad 55 tys. osób.
Niestety wzrosła liczba wypadków śmiertelnych. W pracy zginęło 201 osób, czyli 13,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
- Tendencja spadkowa to krok
w dobrym kierunku, za tymi procentami kryje się bowiem kilka
tysięcy wypadków przy pracy, których udało się uniknąć. Ta statystyka potwierdza, że poziom świadomości i przestrzegania przepisów
BHP stale wzrasta. Niestety jest
też druga strona medalu – wzrosła liczba zgonów, a do prawie 60
proc. wszystkich wypadków doszło w wyniku nieprawidłowego
zachowania pracownika – mówi
Andrzej Smółko, przewodniczący
Koalicji Bezpieczni w Pracy i prezes CWS boco.
Górnictwo na „szóstkę”, budowlanka do poprawy
Coraz lepiej wypadają poszczególne branże. W kontekście
wypadków przy pracy dla polskiego górnictwa był to rekordowy czas. Tegoroczne, malejące trendy wypadkowości (10 wypadków śmiertelnych, ponad 1500 ogółem) we
wszystkich rodzajach górnictwa (podziemnym, odkrywkowym i otworowym) są najlepsze w całej powojennej historii polskiego górnictwa.
Z kolei wg GUS tylko do końca października tego roku
w sektorach magazynowania i transportu zanotowano
4070 wypadków w miejscu pracy. Niestety aż 29 z nich
okazało się śmiertelnych, a kolejne 28 zakończyło się ciężkimi obrażeniami ciała pracowników. Statystki za pierwsze
trzy kwartały pokazują, że w tym roku mogło być nieco bardziej bezpiecznie niż w 2014 r. Jednak o ogólnym obrazie
tego sektora zadecydują dane za ostatnie miesiące roku,
które są okresem zwiększonego natężenia pracy i większej
wypadkowości. W branży budowlanej tradycyjnie uważanej za jedną z najbardziej niebezpiecznych doszło do
ponad 3600 wypadków, z czego aż 49 było śmiertelnych.
Oznacza to, że co czwarty śmiertelny wypadek w Polsce
zdarzył się na budowie. Potwierdzają to również sami pra-

codawcy. Według Raportu Bezpieczeństwo Pracy w Polsce
2015 przygotowanego przez TNS Polska na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy to właśnie budownictwo, transport
i przemysł uznawane są za „najbardziej niebezpieczne”.
- Bezpieczeństwo pracy jest sprawą nadrzędną. Dlatego
ważne jest, aby od swoich pracowników i kontrahentów
wymagać profesjonalnego wykonania zleconych usług
przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa pracy.
W temacie BHP nie ma kompromisów i nie powinno być
odstępstw od zasad bezpieczeństwa i higieny pracy –
mówi Jarosław Wilk, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia LafargeHolcim w Polsce.
Przyczyny od lat takie same
58, 6 proc. – według GUS taki odsetek wypadków przy pracy był spowodowany przez nieprawidłowe zachowanie
pracowników. Co więcej, kolejne 6,9 proc. to efekt samowoli pracownika. Przyczyny wypadków związane z czynnikiem materialnym to odpowiednio 8,7 proc. (niewłaściwy
stan) oraz 7,5 proc. (niewłaściwa obsługa). - Według badań
Koalicji Bezpieczni w Pracy panuje przekonanie, że szkolenia BHP są często stratą czasu. Tymczasem okazuje się, że
czynnik ludzki wciąż pozostaje pierwszym powodem wypadków. Ciekawie i profesjonalnie przygotowane szkolenia BHP są jednym z kluczowych elementów do ograniczenia tej statystki - dodaje Marek Maszewski, dyrektor działu
nadzoru w firmie SEKA.
Co ciekawe 1,6 proc. wypadków to efekt niekorzystania ze
sprzętu ochronnego. Skąd taki wynik? Odpowiedź częściowo znajdziemy w Raporcie Koalicji Bezpieczni w Pracy, wg.
którego aż 14 proc. badanych w instytucjach, w których według ankietowanych zagrożenie życia i zdrowia jest średnie
i poważne (ocena poniżej 5) uważa, że nie potrzebuje używać środków ochrony indywidualnej. - Odzież ochronna ma
zapewnić bezpieczeństwo i ochronę przed urazami mechanicznymi, zabrudzeniem ciała i własnego ubrania. Na wielu stanowiskach jest oczywistym wymogiem, bez którego
-
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To tym bardziej zaskakujące dane, że zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca jest zobowiązany do wyposażenia
pracownika w nieodpłatną odzież roboczą, a także środki
ochrony indywidualnej.

Wciąż te same błędy
Bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy zalicza się obecnie do najważniejszych obszarów unijnej polityki społecznej. Widać to również w Polsce, gdzie rośnie świadomość
pracowników i pracodawców. Niestety liczby pokazują niejednoznaczny obraz poziomu bezpieczeństwa w polskich
firmach. Z jednej strony spada ogólna liczba wypadków,
z drugiej rośnie liczba wypadków śmiertelnych.

- Niestety wydatki na odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej przez niektórych pracodawców
wciąż są traktowane jako kolejny koszt. To bardzo krótkowzroczne podejście, ponieważ jest to wymóg wynikający
z Kodeksu Pracy i inwestycja w zdrowie pracowników. Stąd
blisko 900 wypadków spowodowanych nieużywaniem
sprzętu ochronnego musi budzić zdziwienie - dodaje Ewa
Gawrysiak z TenCate Protective Fabrics.

- Niestety w kwestiach bezpieczeństwa jak mantra wracają
te same problemy. Od lat na czele wypadkowości jest budownictwo i przemysł przetwórczy. Również od lat większość wypadków związanych z jest z błędami pracowników. Zatem trudno o jednoznaczną ocenę mijających 12
miesięcy. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa to 2015
rok był lepszy niż poprzedni, ale niestety wciąż nie można
powiedzieć, że był dobry – podsumowuje Andrzej Smółko.

trudno byłoby sobie wyobrazić wykonywanie codziennych
obowiązków – mówi Jacek Małecki, Dyrektor Zarządzający
firmy Krystian.

ZIMOWE OPONY NA WÓZKU WIDŁOWYM
Autor: Andrzej Szymkiewicz Foto: Log4.pl

Opony to jedyny element wyposażenia wózka widłowego bezpośrednio stykający się z podłożem, na czterech, a czasami trzech punktach spoczywa ciężar własny wózka oraz transportowanego ładunku. Opona, jest więc bardzo ważnym
elementem wyposażenia wózka widłowego, której jakość i dedykowane przeznaczenie ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo pracy i eksploatacji sprzętu.
Jeżdżąc samochodem, dbamy o to żeby dobrać odpowiednie opony do samochodu którym jeździmy, dostosowane do prędkości i warunków – letnie lub zimowe,
zapewnia nam to elementarne bezpieczeństwo. Czy
takimi kategoriami kierują się użytkownicy wózków widłowych, czy dbają o to, żeby opony były dobrane do
środowiska pracy wózka widłowego? Czy zarządzający
dbają o to elementarne bezpieczeństwo? Elementarne,
ponieważ jakość sprzętu jest składową wielu czynników
wpływających na bezpieczeństwo pracy i eksploatacji
sprzętu. W gospodarce magazynowej występują bardzo
różnorodne środowiska pracy sprzętu, wiele wózków
widłowych pracuje wewnątrz oraz na zewnątrz magazynu. W naszej szerokości geograficznej jest taka pora
roku, która sprawia, że warunki na placach składowych
i manewrowych, są diametralnie różne od tych jakie są
wewnątrz magazynu.

wych stosuje się specjalnego rodzaju kolce lub łańcuchy antypoślizgowe o zwiększonej wytrzymałości, wymagane w tego rodzaju sprzęcie. – dodaje.

Zasypane place trzeba jakoś odśnieżyć, w ofercie
osprzętu jest pług śnieżny, te oferowane przez autoryzowanych dostawców osprzętu spełniają wymagania
normy PN-M-06 521:1984 odnoszącej się do projektowania zawiesi ciągniowych i chwytno-zaczepowych,
normy PN-M-84702 dotyczącej badań ogólnych i normy ISO 2328. Trzeba pamiętać, że praca z atestowanym
sprzętem daje pewność, że nie uszkodzimy wózka widłowego, a wykonywana prace są bezpieczne. Bezpieczne, jeżeli wózek przeznaczony do ośnieżania placu jest
do tego odpowiednio przygotowany, ma opony z kolcami lub założone łańcuchy. - Okres zimowy często zmusza użytkowników pojazdów do zmiany opon, na dedykowane do takich właśnie warunków. Jednak w wózkach
widłowych możliwości są ograniczone ze względu na
brak typowych opon zimowych. – mówi Krzysztof Polesiak Prezes Zarządu Camso Polska S.A.- W celu poprawy
trakcji opon na śliskiej nawierzchni w warunkach zimo-

Pomijając to ekstremum, opony muszą jednak wiele
wytrzymać, nie tracąc ze swych właściwości, pracując
w wielu różnych środowiskach pracy. Dlatego bardzo
ważnym jest odpowiedni dobór opon do miejsca, gdzie
pracował będzie wózek widłowy. W biurach konstrukcyjnych przygotowuje się odpowiednie modele opon
wykonane z wcześniej opracowanych mieszanek, inżynierowie pracują nad optymalnymi rozwiązaniami dla
określonych rodzajów opon. Wymagania rynku rosną
z każdym rokiem i chociaż nie ma spektakularnych nowości w tej dziedzinie, to niewielkie zmiany wnoszą
wiele dobrego do eksploatacji wózków widłowych.
Opony do wózków widłowych produkowane są z naturalnego kauczuku, który jest surowcem odnawialnym.
W laboratoriach koncernów oponiarskich, trwają cały
czas prace nad nowymi mieszankami i związkami chemicznymi, które będą spełniać coraz wyższe wymagania
eksploatacyjne i te związane z ekologią.
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Jak ważny jest dobór opon do aplikacji i czy ma wpływ na bezpieczeństwo pracy?
Okres zimowy często zmusza użytkowników pojazdów do zmiany opon, na dedykowane do takich właśnie warunków. Jednak w wózkach widłowych możliwości są ograniczone ze względu na brak typowych opon zimowych.
W tym przypadku o bezpieczeństwie pracy, czy jazdy decyduje między innymi rzeźba bieżnika i jego wysokość.
Im czoło opony jest mniej zabudowane, tym opona będzie charakteryzowała się lepszą trakcją w warunkach
zwiększonego uślizgu kół. W celu poprawy trakcji opon na śliskiej nawierzchni w warunkach zimowych stosuje
się specjalnego rodzaju kolce lub łańcuchy antypoślizgowe o zwiększonej wytrzymałości, wymagane w tego rodzaju sprzęcie. Na rynku jest wielu producentów, którzy posiadają ogumienie do wózków widłowych, jednakże
nie ma tak kompleksowego dostawcy, jakim jest Camso (dawniej Solideal). Wśród szerokiej gamy rozmiarów
i wersji opon, znajdziemy opony o zwiększonej trakcji do warunków zimowych w wersji pneumatycznej Solideal
ED Plus lub Ecomatic ED, bądź też w wersji superelastycznej Solideal Magnum i Ecomatic TR. Uzupełnieniem
oferty do warunków zimowych, są kolce wkręcane w bieżnik opon (łatwe w montażu i demontażu) oraz łańcuchy
na koła.
Zatem każdy użytkownik wózka widłowego ma możliwość indywidualnego doboru rozwiązania, które spełni jego
wymagania w konkretnych warunkach pracy.
Krzysztof Polesiak Prezes Zarządu Camso Polska S.A.

Zmiana profilu bieżnika, połączona z odpowiednim składem mieszanki zmienia w zasadniczy właściwości trakcyjne
opony, dostosowując do warunków w jakich pracuje opona. Obecnie produkowane opony do wózków widłowych to
wysoce specjalistyczne produkty, o odpowiednio skomponowanych mieszankach charakteryzujące się określonymi
właściwościami. W laboratoriach producentów opon przemysłowych, codziennie prowadzi się próby z nowymi materiałami i związkami, które spełniać będą bardzo wysokie
wymagania.
Serwis
Opony w wózkach widłowych przenoszą ogromne obciążenia, więc powinny być okresowo sprawdzane, zauważone
wszelkie nieprawidłowości usuwane. Wymiana opony w odpowiednim czasie chroni użytkownika przed konsekwencjami zaniedbania, które może mieć wymiar ekonomiczny

widłowych to już standard, który podnosi jakość obsługi
serwisowej.
Bezpieczeństwo
Chociaż zdecydowana większość opon w wózkach widłowych to opony pełne tzw. superelastyczne, to nadal
stosowane są opony pneumatyczne, które zdecydowanie lepiej radzą sobie na śniegu. Właściwe użytkowanie
opon pneumatycznych, a jednym z taki aspektów jest
odpowiednie ciśnienie powietrza w oponach, zapewnia
bezpieczeństwo i komfort pracy.
Konsekwencje niedopompowania
• Nieregularne zużycie
• Obniżona odporność ścianek bocznych
• Akumulacja ciepła
• Obniżona żywotność
Konsekwencje przepompowania
• Nieregularne zużycie
• Brak przyczepności
• Zablokowanie bieżnika i wysokie ryzyko przekłucia
• Podskakiwanie (obniżony komfort)
• Pęka przy mocnym uderzeniu

lub nawet prawny. Firma Trelleborg opracowała proste rozwiązanie polegające na oznaczeniu pomarańczowym pasem
mieszanki obszaru, który jest widocznym sygnałem do przygotowania się do wymiany opony. Wskaźnik Pit Stop Line,
genialne wręcz w swej prostocie rozwiązanie przekładające
się na zwiększone bezpieczeństwo eksploatacyjne opon,
mające istotny pozytywny wpływ na środowisko i jednoznacznie upraszcza wymianę opon. Wymiana opon w wózku
widłowym, powinna odbywać się z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i przez odpowiednio przygotowany personel serwisowy. Mobilna prasa do wymiany opon w wózkach

Urząd Dozoru Technicznego w swoich opracowaniach
danych dotyczących wypadków przy pracy z udziałem
wózków widłowych, jako najczęstszą przyczynę wypadku wymienia „błędy eksploatacyjne”. To one są przyczyną 96% wypadków z udziałem wózków widłowych,
a wśród wymienianych czynników jest podawana niewłaściwa eksploatacja związana z przekroczeniem dopuszczalnego stopnia zużycia elementów wyposażenia.
Opony to niezwykle ważny element wyposażenia wózka
widłowego, mający bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo eksploatacyjne i bezpieczeństwo pracy. Odpowiednio dobrane i eksploatowane opony, są gwarantem
bezpiecznej pracy, co stwierdzono już wielokrotnie,
jednak analiza wypadków z udziałem wózków widłowych skłania do ciągłego o tym przypominania.
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BEZPIECZNA EKSPLOATACJA WÓZKÓW WIDŁOWYCH W MAGAZYNIE
Autor: Kamil Kubicz Foto: Promag

Każdy pracodawca ma obowiązek regularnej kontroli bezpieczeństwa oraz higieny pracy i odpowiada za stan techniczny maszyn i innych urządzeń, a w tym także wózków
widłowych, które są przecież nieodłącznym elementem
wyposażenia każdego magazynu. W myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż ponosić konsekwencje ewentualnych
niedopatrzeń, warto dokładnie wiedzieć na czym polega bezpieczna eksploatacja tego typu pojazdów i jakie
są najczęstsze – choć nie zawsze świadome - uchybienia
w tym zakresie.
Podstawowe obowiązki pracodawcy
O bezpiecznym i odpowiednim użytkowaniu wyposażenia
magazynowego, w tym wózków widłowych czy regałów,
należy pamiętać już na etapie planowania wyposażenia
magazynu. - Produkowane obecnie wózki widłowe to
urządzenia o dość skomplikowanej budowie, wyposażone
w wiele funkcji dodatkowych i bardzo zaawansowane technologicznie. Ich sprawna obsługa wymaga więc zarówno
wiedzy, jak i praktycznego doświadczenia. Niestety, jak pokazuje codzienna praktyka, pracodawcy bardzo często nie
potrafią samodzielnie dobrać odpowiedniego typu wózka
do rodzaju wykonywanych prac i specyfiki miejsca pracy.
A to powoduje trudności już po zakupie, a w skrajnym przypadku może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia
ewentualnych wypadków przy pracy – mówi Marek Łabęda,
Dyrektor ds. Technicznych w firmie PROMAG S.A. Dlatego
też - przy jakichkolwiek wątpliwościach – już w trakcie podejmowania decyzji warto skonsultować się z firmami doradczymi, które świadczą kompleksowe usługi w zakresie
składowania i transportu wewnętrznego towarów w magazynach.
Musimy pamiętać, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 29 października 2003r. „w sprawie warunków
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego” § 1 pkt.14
(Dz.U.2003.193.1890 z późn. zm.) wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem jazdy i podnoszenia
podlegają pod nadzór Urzędu Dozoru Technicznego. Przed
rozpoczęciem eksploatacji należy więc bezwzględnie zgłosić pisemnie urządzenie do badania technicznego w odpowiedniej jednostce dozoru technicznego. Decyzja zezwalająca na eksploatację wózka wydana zostaje dopiero po
zakończeniu tej procedury, przeprowadzeniu badania i wykonaniu czynności sprawdzających. Całym procesem może
zająć się także w naszym imieniu producent wózków, który
zaopatruje nasz magazyn.
To na właścicielu firmy spoczywa także późniejszy obowiązek związany z zapewnieniem na co dzień właściwego
stanu technicznego wózków i poddawania ich regularnym
badaniom technicznym. Są one wykonywane przez inspektora dozoru technicznego w obecności konserwatora i operatora - raz do roku w przypadku wózków podnośnikowych
z operatorem jeżdżącym i raz na dwa lata w przypadku
wózków podnośnikowych prowadzonych. - W kontekście
obowiązujących przepisów warto również pamiętać, że
prace konserwacyjne w przypadku tego typu pojazdów
może przeprowadzać jedynie osoba posiadająca stosowne
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zaświadczenie wydane przez UDT. Podobnie ograniczenie
obowiązuje także w przypadku koniecznych napraw i modernizacji wózków – zwraca uwagę Marek Łabęda, z PROMAG S.A.
Najważniejsze są procedury i organizacja pracy
Podstawowe wymagania stawiane kandydatom, którzy
chcą zostać operatorami wózków widłowych nie są wygórowane − może to być każda osoba, która skończyła 18 lat,
ukończyła odpowiedni kurs (w przypadku wózków o napędzie gazowym musi to być także kurs wymiany butli) i posiada niezbędne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające
brak przeciwskazań do wykonywania tego typu pracy oraz
zgodę pracodawcy na poruszanie się wózkami po terenie
zakładu. Po stronie pracodawcy leży odpowiedzialność za
zapewnienie właściwego przeszkolenia i przygotowania
operatorów wózków widłowych do pracy na konkretnych
maszynach i w obrębie konkretnego magazynu, a także
właściwa organizacja pracy.
Wszystkie czynności związane z obsługą wózka widłowego powinny być wykonywane w oparciu o instrukcję obsługi i eksploatacji opracowaną przez producenta, przepisy o dozorze technicznym oraz przepisy BHP. Istotnym
dokumentem, który należy sporządzić przed wprowadzeniem wózków widłowych do zakładu jest także regulamin
określający zasady ruchu na terenie magazynu, z którym

zapoznać muszą się wszyscy operatorzy. - Należy w nim
określić m.in. dopuszczalne prędkości wózków w pomieszczeniach magazynowych, typy oznakowania stosowane
w magazynie oraz wykaz dróg wyłączonych z ruchu wózków widłowych i stref niebezpiecznych – podkreśla Marek
Łabęda, z PROMAG - Niezwykle istotne z punktu widzenia
bezpieczeństwa jest także przeprowadzenie analizy zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego związanego z użytkowaniem pojazdu w danym miejscu pracy, rodzaju przewożonych ładunków oraz środków jakie należy zastosować dla
zachowania bezpieczeństwa przy danym stanie technicznym tras przejazdowych.
Codzienne użytkowanie wózka niesie także ze sobą szereg obowiązków, które wypełniać powinien operator. Do
najważniejszych czynności przed rozpoczęciem pracy zaliczyć należy przede wszystkim: dokonanie wzrokowej
oceny ogólnego stanu technicznego, w tym ogumienia,
masztu i osprzętu, sprawdzenie oznakowania i tabliczek
informacyjnych, sprawdzenie układu hydraulicznego, kierowniczego, elektrycznego, podnoszenia, hamowania (zarówno hamulca postojowego jak i zasadniczego), panelu
sterowniczego, oświetlenia, sygnalizacji dźwiękowej oraz
akumulatora. Wszystkie ewentualne usterki należy zawsze
odnotować w dokumentach eksploatacyjnych wózka i natychmiastowo zgłaszać je przełożonemu.
BHP – Dobre i złe praktyki
Z badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy wynika, że
większość wypadków w magazynach powstaje z powodu nieprawidłowego zachowania człowieka. Głównymi
przyczynami są m.in. zła organizacja pracy (czyli np. dopuszczanie do pracy osób bez wymaganych kwalifikacji)
i błędy ludzkie (brawura, brak skupienia, nieostrożność,
lekkomyślność itp.). Jak zauważa Marek Łabęda, z PROMAG
jednym z najczęstszych przyczyn wypadków jest zderzenie
z urządzeniami będącymi w ruchu, a więc także z wózkami
widłowymi, a najczęściej poszkodowanymi są właśnie ich

operatorzy.
Utrzymanie bezpieczeństwa w magazynie to zdaniem specjalistów BHP zadanie dla całego zespołu – gdy ktoś nie
przestrzega procedur, podstawowych zasad, albo nie jest
ich świadomy, naraża bowiem nie tylko siebie, ale także
pozostałych pracowników. Jedyną drogą do poprawy warunków bezpieczeństwa w zakładzie jest zatem stały nadzór oraz bezwzględne przestrzeganie wszystkich przepisów BHP.
Niestety, nagminnym błędem popełnianym przez kadrę
menedżerską jest wywieranie zbyt dużej presji na pracowników, w tym operatorów wózków widłowych, która ma na
celu podniesienie wydajności i szybkości operacji. Jest to
czynnik, który często prowadzi do zmniejszenia poziomu
respektowania zasad bezpieczeństwa, a w konsekwencji
do zachowań niepożądanych – w przypadku operatorów
wózków jest to na ogół przekraczanie dozwolonej prędkości w zakładzie pracy.

Dobre praktyki

Złe praktyki

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poruszanie się tylko po wyznaczonych drogach transportowych
Parkowanie wózka w bezpiecznym i przeznaczonym
do tego miejscu (zabieranie kluczyka przy opuszczaniu kabiny)
Jazda tyłem w sytuacji, kiedy duży ładunek ogranicza
widoczność
Wykonywanie wszystkich operacji w pozycji siedzącej
Pobieranie ładunku możliwie blisko czoła wideł
Wyznaczanie obszaru pracy wózka (taśmy ostrzegawcze, barierki)
Redukowanie prędkości w zakrętach, przy skrzyżowaniach, w pobliżu innych wózków i przeszkód.
Utrzymywanie właściwej, bezpiecznej odległości od
innych wózków, urządzeń i elementów stałych magazynu
Sprawdzanie wytrzymałości i zabezpieczenia ramp
i pomostów, na które ma wjechać wózek
Poruszanie się wózkiem z widłami opuszczonymi
i masztem skierowanym na „siebie” tj. na operatora.
Uważanie na pieszych poruszających się po magazynie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przekraczanie dopuszczalnego udźwigu wózka
Podnoszenie i przemieszczanie niestabilnych ładunków lub ładunków, których środek ciężkości jest usytuowany poza środkiem ciężkości wózka
Jazda wózkiem z podniesionymi widłami
Podnoszenie i transportowanie osób na widłach
Przewożenie w kabinie wózka innych osób
Niedostosowanie prędkości do nawierzchni i warunków panujących w magazynie
Wykonywanie gwałtownych manewrów, skrętów etc.
Przesuwanie palet na regałach, zbyt gwałtowne pobieranie i układanie palet.
Holowanie innych wózków lub pojazdów wózkiem,
który nie jest do tego przystosowany
Wychylanie się w trakcie jazdy poza obrys wózka
Skręcanie po pochyłościach, skręcanie z nadmierną
prędkością.
Nagłe przyspieszanie i hamowanie, zbyt dynamiczna
jazda.
Praca nieprzystosowanym wózkiem w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem
Brak bieżącej kontroli stanu technicznego wózka
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Takie zachowanie może skutkować nie tylko uszkodzeniem
towarów, konstrukcji regałów, ale często także poważnymi uszczerbkami na zdrowiu. Dlatego tak ważne jest, aby
każdy z operatorów miał zapewniony odpowiedni komfort
pracy, mógł stosować się do dobrych praktyk i wiedział jakich zachowań i sytuacji należy bezwzględnie unikać.
Najczęściej identyfikowane zagrożenia
O tym jak ważne, ale też niedoceniane jest zachowanie
bezpieczeństwa w trakcie codziennej eksploatacji wózków
widłowych najlepiej świadczą najczęściej identyfikowane
przez UDT zagrożenia. Spośród wielu uchybień wymienić
warto m.in.: umieszczanie napisów na wózkach tylko w języku obcym i brak piktogramów, brak sygnału ostrzegawczego, włączającego się przy jeździe do tyłu, gdy strefa za
wózkiem jest niewidoczna dla operatora. Kolejne przykłady
to niezabezpieczone przed ewentualnym wypadnięciem
baterie, niezabezpieczone po pracach konserwacyjnych
pokrywy oraz brak w określonych sytuacjach odpowiednich osłon (np. tłumika, rury wydechowej, elementów ruchomych osprzętu silnika spalinowego jak np. wentylator
czy przewodów hydraulicznych itp.).
Konsekwencje tego typu niedopatrzeń i błędów popełnianych przez operatorów mogą ponieść oni sami, inni pra-

cownicy magazynu, a nawet całe przedsiębiorstwo (zniszczenie mienia, towarów, przestoje w pracy, nieobecność
pracownika, odszkodowania).
- Bezpieczeństwo to proces, a nie stan dany nam raz na
zawsze. Dlatego jednym z istotnych zadań kadry odpowiedzialnej za zarządzaniem magazynem jest przeprowadzanie regularnych, cyklicznych szkoleń z zakresu BHP, obejmujących również przepisy i zasady eksploatacji wózków
widłowych. Przykładem są szkolenia z cyklu „Bezpieczny
Magazyn”, odbywające się w naszym Centrum Techniki
Magazynowej w Poznaniu, w trackie których omawiamy
zagadnienia związane z bezpieczną eksploatacją urządzeń
magazynowych, bazując na konkretnych przykładach i sytuacjach. W styczniu przyszłego roku odbędzie się już ich
X edycja, a z roku na rok zainteresowanie naszym projektem jest coraz większe. Jednocześnie organizujemy także
szkolenia zamknięte, które odbywają się bezpośrednio
u naszych klientów – dodaje Marek Łabęda, z PROMAG S A.
Koszty nakładów poniesionych na zwiększenie bezpieczeństwa w magazynie są stosunkowo nieduże, a na pewno
niewspółmierne do ewentualnych strat, które mogą wystąpić, gdy dojdzie do wypadku. Dlatego warto w tym miejscu
raz jeszcze wspomnieć podstawową zasadę: „Lepiej zapobiegać niż....”.

TEST INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
Źródło: ID Logistics

ID Logistics Polska, wiodący międzynarodowy dostawca usług logistycznych, rozpoczął testy innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wspierających zarządzanie transportem wewnętrznym w centrach dystrybucyjnych. Ich celem
jest optymalizacja kosztów operacyjnych i wzrost efektywności procesów oraz bezpieczeństwa pracy.
Obecnie w magazynach ID Logistics testowane są systemy
zdalnego sterowania wózkami widłowymi i monitoringu floty
magazynowej oraz baterie litowo-jonowe. Za ich przygotowanie odpowiada dedykowany zespół ID Logistics, współpracujący z partnerami zewnętrznymi. „Testy przeprowadzane są
w różnych magazynach, co pozwala nam dobrze sprawdzić
funkcjonalność poszczególnych rozwiązań. W czasie prac wykorzystujemy także globalne doświadczenie Grupy ID Logistics. Rozwiązania stosowane w obsłudze klientów w różnych
krajach na świecie dostosowujemy do naszej specyfiki i oczekiwań klientów w Polsce“ powiedział Piotr Krasoń, Project Manager ID Logistics Polska.
Zdalnie sterowany wózek widłowy
Przy współpracy z firmą Toyota Material Handling, ID Logistics
rozpoczęło testy sprawdzające możliwość wykorzystania w aktywności magazynowej zdalnie sterowanego wózka widłowego Toyota BT Optio OSE250, przeznaczonego do kompletacji
towarów z niskich poziomów regałów. To pierwsze tego typu
testy, które są przeprowadzane na polskim rynku przez obie
firmy. Podobne rozwiązanie jest już stosowane w magazynach
ID Logistics we Francji i Holandii, co pozwala na wykorzystanie w testach doświadczenia z innych krajów. Zadaniem, jakie
stawia sobie zespół ID Logistics, jest sprawdzenie funkcjonalności systemu zdalnego kierowania wózkami widłowymi podczas pracy w wielkopowierzchniowych magazynach i w trakcie
różnych operacji magazynowych. Największy nacisk położony
jest na wzrost efektywności procesów operacyjnych oraz produktywność i bezpieczeństwo pracy.
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Testowany wózek widłowy jest zdalnie sterowany za pomocą
pilota. To proste w obsłudze urządzenie, przymocowywane
do ubrania lub nadgarstka, umożliwia operatorowi szybkie
i sprawne kierowanie ruchem pojazdu. Operator idzie tuż za
wózkiem, zatrzymując go przy kolejnych punktach kompletowania zamówienia. Nie musi za każdym razem wchodzić
i schodzić z pojazdu, tak jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych wózków. To znacznie przyspiesza, a jednocześnie ułatwia mu pracę. Zdalnie sterowany wózek widłowy ma zwiększać bezpieczeństwo pracy operatora i innych pracowników
magazynu. Taką rolę pełni zamontowany skaner bezpieczeństwa i czujnik ruchu z sygnalizacją świetlną. Gdy skaner wykryje przeszkodę, na przykład inny wózek albo przechodzącego
człowieka, automatycznie zatrzymuje pojazd w bezpiecznej
odległości. Pozwala on także na utrzymanie odpowiedniego
dystansu od regałów oraz, w miarę potrzeb, koryguje trasę
przejazdu. Z kolei czujnik ruchu za pomocą sygnalizacji świetlnej ostrzega innych pracowników o zbliżającym się pojeździe.
ID Logistics sprawdza także jaki wpływ na środowisko będzie
miało testowane rozwiązanie. Już teraz wiadomo, że płynna
jazda znacznie zmniejsza zużycie energii.
Systemy monitoringu floty magazynowej
ID Logistics rozpoczęło również testy rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie wózkami widłowymi w centrach dystrybucyjnych. Ich działanie opiera się na podobnych
zasadach i rozwiązaniach technologicznych (transmisja on-line
za pośrednictwem GPS lub sieci komórkowej 3G), co systemy
monitoringu floty aut osobowych. Największy nacisk kładzio-

ny jest na efektywność, bezpieczeństwo
pracy oraz ograniczenie kosztów serwisowych związanych z urządzeniami
i infrastrukturą. Specjaliści ID Logistics
sprawdzają takie funkcjonalności jak
zarządzanie pracą operatorów (m.in. rejestracja czasu pracy, kontrola dostępu
i ważności uprawnień), monitoring pracy
wózków widłowych (m.in. stan naładowania baterii, prędkość, czas jazdy, trasy
i przebyty dystans) oraz raportowanie
(m.in. dane serwisowe i finansowe).
W ramach testów sprawdzane są także
możliwe rozwiązania z zakresu monitorowania zderzeń wózków z przeszkodą
(m.in. rejestracja czasu zdarzenia, pomiar
siły uderzenia i prędkości pojazdu w momencie kolizji, możliwości spowolnienia
jazdy lub jej całkowitego zablokowania).
Wózek widłowy z baterią litowo-jonową
Kolejnym projektem, realizowanym
przez ID Logistics, są testy wózków widłowych wyposażonych w baterie litowo-jonowe. ID Logistics sprawdza jak
będzie można je wykorzystać w czasie
pracy w warunkach magazynowych i jak
to wygląda w porównaniu do tradycyjnych baterii kwasowo-ołowiowych. Testy przeprowadzane są pod kątem funkcjonalności baterii litowo-jonowych,
wpływu na zmniejszenie kosztów operacyjnych (co wiąże się z prostą obsługą,
krótkim czasem doładowania i dłuższą
żywotnością baterii) oraz bezpieczeństwem pracy w magazynie. Z punktu
widzenia ID Logistisc jedną z korzyści wynikających z zastosowania tego
typu baterii może być zwiększenie powierzchni magazynowej. Akumulatory
mogą być bezpiecznie ładowane w dowolnym miejscu w magazynie. To oznacza, że nie ma potrzeby wyodrębniania
części magazynu na akumulatorownię,
w której, ze względu na wydzielanie
szkodliwych oparów, muszą być ładowane baterie kwasowe. Uzyskana w ten
sposób dodatkowa przestrzeń może być
wykorzystana do procesów operacyjnych. W testach pod uwagę brany jest
także aspekt środowiskowy, związany ze
zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla.
„Głównym celem ID Logistics jest przeprowadzenie testów sprawdzających
nowe rozwiązania techniczne, informatyczne, itp., które stwarzają potencjał
możliwy do zastosowania w jednym
z naszych obszarów działania i mogą
wnieść wartość dodatnią. Nie oznacza
to jednak, że będziemy je natychmiast
wdrażać. Chcemy wiedzieć, jak to, co

oferują dostawcy, sprawdzi się w warunkach magazynowych. Z drugiej strony,
chcemy też współpracować z dostawcami, pomagając im rozwijać innowacyjne rozwiązania odpowiadające naszym
potrzebom. Tylko wtedy możemy być
pewni, że rozwiązanie, które proponujemy obecnym i przyszłym klientom,
jest sprawdzone od strony praktycznej.
Jesteśmy zawsze gotowi zapewniać
klientom najbardziej dla nich korzystne
rozwiązania“ podsumował Sergiusz Pałubski, kierownik techniczny ID Logistics
Polska.
„Toyota Material Handling Polska współpracuje z ID Logistics od kilkunastu lat,

zawsze staramy się być blisko klientów
oraz ich potrzeb. Wspólnie obserwujemy
zmiany na rynku logistycznym i dlatego
bardzo chętnie przeprowadzamy testy
innowacyjnych produktów, które mogą
wspomóc procesy logistyczne, zwiększyć
ich wydajność oraz zapewnić maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy ludzi
i wózków widłowych. Toyota jest liderem
w branży, oferuje innowacyjne i bezpieczne produkty na całym świecie.
Polski rynek nie stanowi wyjątku, dlatego
też takie projekty są dla nas bardzo cenne“ powiedział Maciej Pessel, dyrektor d/s
biznesu strategicznego Toyota Material
Handling Polska.

REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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INTENSYWNY ROK NA RYNKU UBEZPIECZEŃ
Autor: Anna Włodarczyk-Moczkowska, prezes zarządu Gothaer TU S.A.

Rok 2015 był czasem wielu zmian i wyzwań na rynku ubezpieczeniowym w Polsce. Wprowadzenie bezpośredniej likwidacji szkód, nowych przepisów dotyczących procesu obsługi reklamacji, powołanie urzędu Rzecznika Finansowego
oraz przygotowania do Solvency II to najważniejsze z nich. Na dynamikę branży wpływały trendy zarówno ogólnoeuropejskie, jak i lokalne. W całej Unii Europejskiej rośnie rola klientów i konsumentów, postępuje cyfryzacja, natomiast
w Polsce wciąż zmagamy się z niskim zaufaniem do instytucji finansowych oraz wojną cenową.
Sytuacja polskiego sektora finansowego, w tym segmentu ubezpieczeń, jest bardzo dynamiczna. Wprowadzane są istotne zmiany, które powodują, że zasady działania zakładów ubezpieczeniowych ulegają istotnym modyfikacjom. Jak wynika z dostępnych
danych polski sektor finansowy należy do najbardziej stabilnych
w Europie, a nowe regulacje, takie jak Wypłacalność II czy ustawa dotycząca reklamacji i Rzecznika Finansowego, mają na celu
wzmocnienie stabilności instytucji finansowych poprzez skodyfikowanie zasad postępowania. Dynamika, wynikająca z trendów
rynkowych, które obserwujemy w całej Europie, dodatkowo może
zostać wzmocniona wynikiem wyborów parlamentarnych w Polsce, poprzez planowane nowe regulacje. Warto także podkreślić,
że polski rynek finansowy, a więc także zakłady ubezpieczeń,
z trudem odzyskuje poziom zaufania sprzed kryzysu finansowego, jednak jak pokazują wyniki badania Diagnoza Społeczna 2015
w ciągu ostatnich dwóch lat wiarygodność ubezpieczycieli wzrosła[1]. To optymistyczny trend, który dzięki nadchodzącym zmianom ma szansę się utrzymać.
BLS, czyli kierowcy mogą liczyć na wsparcie swojego
ubezpieczyciela
Pierwszy obszar zmian dokonanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń w porozumieniu z ubezpieczycielami dotyczy wprowadzenia bezpośredniej likwidacji szkód (BLS). Zdecydowana większość
Polaków postrzega OC komunikacyjne jako obowiązkowy podatek, a nie usługę dającą wymierne korzyści. W związku z tym rywalizacja pomiędzy poszczególnymi zakładami ubezpieczeń dotyczyła tylko aspektu cenowego. Przekonanie, że im mniej kierowca
płaci za tego typu ubezpieczenie, tym lepiej, jest nadal dość silne,
jednak w naszej ocenie będzie się zmieniać. Niewątpliwy wpływ
na zmianę tego podejścia będzie mieć wprowadzona w Gothaer
w maju tego roku bezpośrednia likwidacja szkód. To rozwiązanie
sprawia, że obok ceny, kryterium wyboru obowiązkowej polisy
komunikacyjnej, będzie również jakość procesu likwidacyjnego.
W naszej ocenie to najlepszy kierunek dla polskiej branży ubezpieczeniowej, jeśli zależy nam na poprawie jakości usług, a w konsekwencji na większym zaufaniu klientów do ubezpieczycieli.
Nowy model z pewnością przyczyni się także do przerwania wojny
cenowej zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego.
Więcej praw klienta w zakresie reklamacji
Drugim istotnym zagadnieniem było wprowadzenie nowych regulacji dotyczących procesu obsługi reklamacji oraz powołanie
urzędu Rzecznika Finansowego. W nowej ustawie zaproponowano szereg ważnych zmian w zakresie wymogów informacyjnych
oraz procesu reklamacyjnego. Celem twórców była systematyzacja i uszczegółowienie zasad, które mają być przestrzegane przez
wszystkie główne podmioty działające na rynku finansowym.
W perspektywie najbliższych lat pomysł uregulowania procesów
reklamacyjnych w opinii Gothaer będzie miał pozytywny wpływ
na rynek ubezpieczeniowy. Problemami, które dotyczą tego zagadnienia, był natomiast krótki czas, w którym zakłady ubezpieczeń musiały dostosować się nowych, niejednokrotnie kosztownych, rozwiązań organizacyjnych oraz niepewność, co do sposobu
interpretacji zapisów ustawowych.
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Przygotowania do Solvency II na ostatniej prostej
Trzecim obszarem, który już ma duży wpływ na segment ubezpieczeniowy w Polsce, jest podpisana pod koniec października br.
ustawa regulująca rynek ubezpieczeniowy wynikająca z wejścia
w życie dyrektywy Wypłacalność II (Solvency II). Nowa dyrektywa,
a tym samym podpisana przez Prezydenta RP ustawa, wprowadza
zmiany w trzech obszarach działalności spółek ubezpieczeniowych – kapitałowym, systemu zarządzania oraz sprawozdawczości. Solvency II oznacza dla ubezpieczycieli istotny wzrost wymogów kapitałowych, co więcej, wyliczenie to będzie opierać się
o szerszy zakres zagadnień niż obecnie, m.in. uwzględnia ryzyko
rynkowe i kredytowe. Zakłady ubezpieczeń muszą także spełnić
wiele wymogów administracyjno-organizacyjnych oraz sprawozdawczych w związku z założeniami nowoprojektowanego systemu zarządzania. Prace nad systemem Wypłacalność II trwały już
długo zarówno w Polsce, jak i w UE, dlatego w grudniu 2015 roku
w zasadzie zostały zakończone. Warto jednak podkreślić, że efektem wprowadzenia dyrektywy ma być ostrożniejsze prowadzenie
działalności ubezpieczeniowej, a w konsekwencji wzmocnienie
rynku pod kątem finansowym.
Trzy kierunki zmian w przyszłości
W kolejnych miesiącach i latach, niezbędne dla zapewnienia
płynności funkcjonowania i realizacji zobowiązań wynikających
z zawartych umów przez zakłady ubezpieczeń, są podwyżki cen.
Jeszcze przez dłuższy czas na rynku będzie się utrzymywała silna
konkurencja w tym obszarze, ale zarówno ustawa o działalności
ubezpieczeniowej, jak i bezpośrednia likwidacja szkód powoli
powodują, że ceny ubezpieczenia OC komunikacyjnego rosną.
Należy oczekiwać utrzymania tego trendu w 2016 roku. Warto
też podkreślić, że podwyżki będą zróżnicowane pod względem
wysokości i uzależnione od poszczególnych segmentów czy grup
ryzyka przyjmowanych do ubezpieczenia.
Scenariuszem, który czeka branżę ubezpieczeniową w najbliższych miesiącach, jest także wprowadzenie podatku od aktywów
bankowych i zakładów ubezpieczeniowych, które mają ponad 4
mld zł aktywów. Podobne rozwiązania funkcjonują już w innych
krajach europejskich, jednak warto zwrócić uwagę, że najczęściej
dotyczy to państw, w których sektor ubezpieczeniowy jest na tyle
rozległy, że zniechęcanie instytucji do krótkoterminowych operacji finansowych jest uzasadnione z punktu widzenia stabilności
rynku – w Polsce nie mamy jeszcze do czynienia z taką sytuacją.
Po trzecie, w związku z mobilną rewolucją dokonującą się w życiu
codziennym Polaków w takich obszarach jak usługi bankowe czy
zakupy, kolejne dwanaście miesięcy z pewnością przybliżą użytkowników smartfonów czy tabletów do korzystania z usług ubezpieczeniowych. W Gothaer już zrobiliśmy kilka kroków w tym celu,
m.in. uruchomiliśmy aplikację Gothaer Pomoc, a w przyszłym roku
planujemy kolejne wdrożenia, w ramach strategii rozwoju całej
Grupy Gothaer, dla której cyfryzacja jest jednym z kluczowych
projektów w 2016 roku.
[1] http://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Wiadomosci%20Ubezpieczeniowe/WU%203%202015/WU%202015-03_01_szumlicz.pdf

