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S P I S

T R E Ś C I

AKUMULATORY NexSys®
DO KAŻDEJ PRACY
W ROZWIĄZANIACH
INTRALOGISTYCZNYCH
ENERSYS
Akumulatory firmy EnerSys® zbudowane w technologii TPPL (TPPL – Thin Plate Pure
Lead), czyli zastosowaniu cienkich płyt z czystego ołowiu, pozwalają na wysoce elastyczną
i bezobsługową eksploatację pojazdów do transportu materiałów. A od niedawna dostępne są
w dwóch nowych odsłonach.
Jedną z nich jest akumulator NexSys CORE (dostępny wyłącznie na rynkach EMEA), który
stanowi efektywną opcję dla tradycyjnych akumulatorów ołowiowo-kwasowych.
Użytkownikom poszukującym wyjątkowej wydajności cyklicznej, możliwości częstego
doładowywania oraz dłuższej żywotności, proponujemy akumulator NexSys PURE. Jest to
bateria z domieszką węgla w materiale aktywnym i ma na tyle ciekawe właściwości, iż jest
atrakcyjną alternatywą dla akumulatorów litowo-jonowych (Li-ion) w wielu zastosowaniach.
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„Dzięki nowym akumulatorom NexSys możemy zaspokoić

Gama akumulatorów NexSys oznacza wiele korzyści. Aku-

potrzeby wszystkich użytkowników elektrycznych pojazdów

mulator NexSys CORE został tak skonstruowany, aby osiągnąć

do transportu materiałów” — mówi Sorelle Metiendjo Tiam,

100% wydajności energetycznej przy małym i średnim obciąże-

Advanced Technologies Product Manager EMEA w EnerSys.

niu. Akumulator NexSys PURE pozwala osiągnąć aż do 160%

„Użytkownicy, którzy oparli zasilanie na tradycyjnych akumula-

wydajności energetycznej dziennie przy średnich i dużych

torach kwasowo-ołowiowych, mogą teraz sprawdzić akumulator

obciążeniach

NexSys CORE o doskonałej wydajności. NexSys PURE stanowi

Akumulatory NexSys zawierają 10% więcej mocy w porów-

interesującą cenowo alternatywę dla akumulatorów litowo-jo-

naniu ze standardowymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi

nowych, która spełni wymagania użytkowników szukających

i 15% więcej niż w akumulatorach żelowych. Jest to możliwe,

wydajności na najwyższym poziomie”, kontynuuje Tiam.

ponieważ zarówno NexSys CORE, jak i NexSy PURE, dzięki

A R T Y K U Ł

S P O N S O R O W A N Y

bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Akumulatory NexSys® do każdej pracy w rozwiązaniach intralogistycznych

zmniejszeniu grubości płyt do 0,8 mm, mają ich trzy razy więcej

State of Charge), tj stanie częściowego rozładowania. Dzięki prze-

w ogniwach w porównaniu do akumulatorów zalewanych i że-

dłużonej żywotności oraz obniżonym kosztom inwestycyjnym

lowych o tej samej pojemności.

i eksploatacyjnych (TCO), zastosowanie akumulatorów NexSys

Inaczej niż standardowe rozwiązania kwasowo-ołowiowe,
akumulator NexSys CORE może być ładowany w krótkim czasie
– w ciągu 5 godzin jest w pełni naładowany. Ponadto istnieje
możliwość podładowań dorywczych podczas przerw, nawet jeśli

PURE ułatwia użytkownikom przejście na model wynajmu długoterminowego.
Akumulatory NexSys są praktycznie bezobsługowe i nie wymagają uzupełniania elektrolitu wodą.

pełny stan naładowania nie zostanie osiągnięty. Pozwala to na

Specjalnie zaprojektowane prostowniki serii NexSys dla

osiągnięcie większej liczby cykli (do 1500 przy głębokości rozła-

akumulatorów TPPL pomagają znacznie obniżyć koszty energii

dowania na poziomie 60% DoD (DoD – Depth of Discharge), zaś

w porównaniu z konwencjonalnymi akumulatorami ołowiowo-

ilość cykli wzrasta wykładniczo przy niższych poziomach DoD.

-kwasowymi. Tym samym pakiet NexSys znacząco obniża pełne

Ładowanie dorywcze umożliwia użytkownikom wykonywanie

koszty eksploatacji..

codziennych zadań, które mogą przekroczyć nominalną pojem-

Akumulatory NexSys® CORE oraz NexSys® PURE są ofero-

ność akumulatora, zapewniając tym samym elastyczność w eks-

wane w wariancie COMpact, tj ze zintegrowanym prostowni-

ploatacji pojazdów. Wózek wyposażony w akumulator NexSys

kiem NexSys®, i Systemem Monitorowania Stanu Akumulatora

może przepracować całą zmianę albo i dłużej bez konieczności

(BMS – Battery Management System), wbudowanymi w akumu-

odstawienia w celu wymiany lub doładowania akumulatora.

lator. Takie rozwiązanie umożliwia ładowanie baterii w każdej

Akumulatory NexSys PURE posiadają wszystkie zalety akumu-

chwili, przy najbliższym dostępnym gnieździe AC. Redukuje to

latora NexSys CORE, ale dodatkowo pozwalają na ultra szybkie

konieczność nieekonomicznego i czasochłonnego transportowa-

ładowanie. NexSys PURE osiągają także lepszą wydajność

nia akumulatorów do odległych stacji ładowania oraz umożliwia

w porównaniu do wersji NexSys CORE, dzięki zawartości węgla

kontrolę stanu baterii.

w składzie materiału aktywnego. Węgiel ogranicza zasiarczenie

Podsumowując: główne zalety i NexSys CORE i NexSys PURE

płyty ujemnej oraz zwiększa jej porowatość. Zmniejszeniu ulega

to brak konieczności wymiany akumulatora, zminimalizowana

rezystancja wewnętrzna, a zwiększona zostaje sprawność łado-

obsługa, maksymalna elastyczność ładowania, dłuższa żywot-

wania. Cechuje je także wyjątkowa wydajność cykliczna podczas

ność i obniżony koszt eksploatacji. Ponadto, w przeciwień-

ładowania dorywczego.

stwie do akumulatorów litowo-jonowych, akumulatory NexSys

Unikatowa konstrukcja NexSys PURE pozwala na pracę w systemie dwu – a nawet trzyzmianowym w trybie PsOC (Partial

cechuje wysoki współczynnik recyklingu dla zastosowanych
materiałów.
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Fot. EnerSys

A R T Y K U Ł

S P O N S O R O W A N Y

Jarosław Brzoza, national health & safety specialist w magazynie Kuehne + Nagel w Święcicach, fot. Log4.pl

ZWYCIĘŻA MAGAZYN
KUEHNE + NAGEL
W ŚWIĘCICACH
REDAKCJA
Rynek powierzchni przemysłowej i magazynowej notuje rekordy, a liczba magazynów oddanych
w użytkowanie systematycznie się zwiększa. Są to obiekty przystosowane do procesów
i operacji, jakie w nich się odbywają. Magazyny klasy A mają coraz wyższy standard wykonania
i przystosowania do odpowiednich procesów. Nowoczesne technologie stosowane w procesach
składowania i magazynowania pozwalają na osiąganie wysokich standardów
bezpieczeństwa w magazynie.

6

B E Z P I E C Z N Y

M I X

bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Zwycięża magazyn Kuehne + Nagel w Święcicach

Konkurs „Lider bezpiecznej pracy w maga-

w ankiecie, która jest bardzo szczegółowa

W swoim wystąpieniu przybliżył działal-

zynie” promuje wdrażanie nowoczesnych

i obejmuje wszystkie obszary w maga-

ność firmy, która jest światowym liderem

rozwiązań technicznych i organizacyjnych

zynie, jest więc swoistym audytem bez-

w projektowaniu, produkcji i dystrybucji

podnoszących standardy bezpieczeństwa

pieczeństwa, co podkreślali uczestnicy

wysokiej jakości opon przemysłowych,

pracy. Kolejna, VI jego edycja wyłoniła

konkursu.

felg, gąsienic i systemów gąsienicowych.

zwycięzcę, który uzyskał największą licz-

Na konferencji podsumowującej zma-

Omówił produkty, które charakteryzują

bę punktów oceniających poziom bezpie-

gania konkursowe Krzysztof Dębski

się wysokimi parametrami technicznymi,

czeństwa na podstawie ankiety zawiera-

z Urzędu Dozoru Technicznego omówił

przeznaczone dla konkretnych operacji

jącej 67 pytań.

nowe uwarunkowania prawne dotyczą-

transportowych. Pokazał narzędzia, któ-

„Liderem bezpiecznej pracy w maga-

ce eksploatacji wózków jezdniowych,

re pomagają w optymalizacji kosztów

zynie” za 2019 rok został magazyn fir-

skupiając się na problematyce resursu

użytkowania sprzętu wykorzystujące-

my Kuehne + Nagel w Święcicach, który

i wynikających z tego obowiązkach eks-

go opony Camso w wózkach widłowych

uzyskał 544 punkty na 569 możliwych

ploatującego wózki jezdniowe. Rozpo-

z zachowaniem wysokich parametrów

do zdobycia, co stanowi 95,61% ideal-

rządzenie obowiązuje od grudnia 2018

bezpieczeństwa.

nego poziomu bezpieczeństwa wyzna-

r., jednak świadomość tego, czym jest re-

Grzegorz Kozłowski z firmy Kramp

czonego przez ankietę. Wynik ten stano-

surs i jakie wynikają z tego obowiązki dla

przedstawił osiągnięcia firmy w zakresie

wi odzwierciedlenie bardzo wysokiego

eksploatującego urządzenie, jest wśród

bezpieczeństwa pracy, prezentując rozwią-

poziomu kultury bezpieczeństwa pracy

użytkowników mała. Prowadzi to do wielu

zania techniczne wpływające na poprawę

w magazynie w Święcicach. W pokazanej

nieporozumień, które wyjaśniał ekspert

jakości i bezpieczeństwa operacyjnego

prezentacji aktywność w zakresie ciągłe-

Urzędu Dozoru Technicznego.

realizowanych zadań. Wdrożony system

go doskonalenia, przypominania zasad

„Odpowiednio dobrana opona to bez-

ELOprotect zapewnia bezpieczeństwo

bezpieczeństwa oraz podnoszenie świa-

pieczeństwo dla wózka i operatora” –

osób i wózków widłowych pracujących

domości bezpiecznej pracy wychodziły

takim tematem zajął słuchaczy Paweł

w wąskich korytarzach magazynów wy-

poza obszary pracy, angażując również

Puczkowski z firmy Camso Polska SA.

sokiego składowania, skutecznie zapo-

rodziny pracowników. Takie działania
mają sens i przynoszą określone skutki
w postaci kolejnych dni bez wypadku,
a tych w magazynie w Święcicach było
już ponad 1400.
Statuetkę z rąk dr. Sławomira Halusiaka, członka kapituły konkursu, odebrał
Jarosław Brzoza, national health & safety
specialist w magazynie Kuehne + Nagel
w Święcicach.
W imieniu mecenasa konkursu – firmy
Camso Polska SA – pamiątkowy dyplom
wręczył Paweł Puczkowski.
To już drugi z rzędu tytuł dla magazynu w Święcicach, a czwarty dla firmy
Kuehne + Nagel Sp. z o.o., której dwa poprzednie magazyny, w Chorzowie i Gądkach, zdobywały ten tytuł. To świadczy
o kompleksowym podejściu firmy do
bezpieczeństwa pracy. Widoczne to było
w odpowiedziach na pytania zawarte
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Statuetka dla laureata konkursu

B E Z P I E C Z N Y

M I X

biega nieuprawnionemu wejściu w strefę
operacyjną wózka. Opracowana piramida
wypadkowa mówi o tym, że 600 zdarzeń
potencjalnie wypadkowych powoduje 30
drobnych urazów, 10 lekkich wypadków
i 1 poważny wypadek. Piramida wypadkowa jest swoistym mottem pracy w firmie,
kształtując świadomość bezpiecznej pracy.
Norma PN-EN 15635 jako zbiór zasad
do bezpiecznego użytkowania regałów, to
temat wystąpienia Tomasza Chojnackiego
z Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. Norma dedykowana użytkownikom magazynów zawierająca zasady
postępowania, pozwalające w sposób
bezpieczny realizować zadania składowania i przemieszczania towarów w magazynie. Omówił procedury powołania osoby
odpowiedzialnej za bezpieczeństwo systemów składowania PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety)
oraz jej obowiązki i zadania w magazynie.
Dr Sławomir Halusiak z Politechniki Łódzkiej wręcza statuetkę, fot. Log4.pl

8
Od lewej: Tomasz Chojnacki (PSTM), Krzysztof Dębski (UDT), dr Sławomir Chalusiak (PŁ), Jarosław Brzoza (Kuehne + Nagel), Paweł Puczkowski i Wojciech Szuba (Camso Polska SA), fot. Log4.pl

B E Z P I E C Z N Y

M I X

bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Zwycięża magazyn Kuehne + Nagel w Święcicach

Grzegorz Kozłowski z firmy Kramp, fot. Log4.pl

Krzysztof Dębski z Urzędu Dozoru Technicznego, fot. Log4.pl

Paweł Puczkowski z firmy Camso Polska SA, fot. Log4.pl

Tomasz Chojnacki z Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, fot. Log4.pl

Ankiety konkursowe są źródłem bardzo interesujących da-

Konkurs „Lider bezpiecznej pracy w magazynie” będzie ewo-

nych. Na ich podstawie tworzymy indeks bezpieczeństwa

luował w kierunku pogłębionych analiz wybranych obszarów,

w magazynie, który pokazuje bardzo wysoki poziom, wynika-

przez co należy rozumieć nowe kategorie, które będą oceniane

jący zapewne z małej próby badawczej. Mamy świadomość,

przez kapitułę. Te zmiany, sygnalizowane przez samych uczest-

że tak jest, ale do konkursu przystąpiły firmy, które procedury

ników, będą wprowadzane w drugiej połowie bieżącego roku.

bezpieczeństwa wdrażają w życie i mają wysoki poziom kultury

Natomiast już teraz zapraszamy do udziału firmy, które mają

bezpieczeństwa pracy. To one wyznaczają standardy, a jak widać

ambicje wdrażania zasad bezpieczeństwa pracy na wysokim

po badaniu, te standardy są na bardzo wysokim poziomie.

poziomie.

9
Na sali konferencyjnej, fot. Log4.pl

Paweł Puczkowski z firmy Camso Polska SA wręcza dyplom, fot. Log4.pl

B E Z P I E C Z N Y
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PIERWSZA EDYCJA TARGÓW

INTRAMAG POLAND
ZA NAMI
REDAKCJA
Tuż przed znaczącym oddziaływaniem koronowirusa w dniach 03-05 marca 2020 r. odbyły
się po raz pierwszy Międzynarodowe Targi Intralogistyki, Magazynowania i Łańcucha Dostaw
– IntraMag Poland w centrum wystawienniczym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie pod
Warszawą. Z zachowaniem stosownych środków ostrożności impreza odbywały się równolegle
V Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Opakowań Warsaw Pack oraz z Food Tech Expo,
organizowane przez Ptak Warsaw Expo. Połączenie tych wydarzeń było doskonałą okazją do
wymiany wiedzy o najnowszych rozwiązań stosowanych w gospodarce magazynowej
i logistyce wewnętrznej.

Przygotowywane od początku jako wydarzenie o międzynarodowym charakterze Targi IntraMag Poland to nowa impreza dedykowana logistyce wewnętrznej, magazynowaniu, nowoczesnym
technologiom stosowanym w zarządzaniu łańcuchem dostaw
oraz bezpieczeństwu w magazynie.
Profesjonaliści zajmujący się logistyką wewnętrzną mogli
zapoznać się z oferta zaprezentowaną przez około trzydziestu
wystawców przedstawiających swoje nowatorskie niekiedy
rozwiązania. Austriacka firma Fronius opracowała prostownik
do znacznie bardziej efektywnego energetycznie, jednocześnie
oszczędniejszego ładowania baterii trakcyjnych. Nowatorski
proces ładowania zmniejsza zużycie prądu oraz emisję CO2
oraz wydłuża żywotność baterii do wózków widłowych. Na targach zaprezentowano najnowszą generację prostowników linii

10
Targi IntraloMag, fot. Log4.pl
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Selectiva 4.0, dedykowaną do stacji ładowania akumulatorów.

bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Pierwsza edycja targów IntraMag Poland za nami

Dynamika rozwoju handlu interne-

wiele opcji od wynajmu krótko i długo-

transportowe nie angażują ekstremal-

towego zadziwia wszystkich obserwa-

terminowego po zakup w opcji leasin-

nie sprzętu. Solidne wózki o dobrych

torów rynku logistycznego, to obecnie

gu. Firma świadczy usługi outsourcingu

parametrach technicznych dostosowa-

największy potencjał napędowy rynku

mając przygotowane opcjonalne pakiety

nych do indywidualnych potrzeb użyt-

logistycznego. E-commerce w Polsce dy-

operacyjne.

kowników. Na stoisku prezentowano

namicznie się rozwija, potrzebując zaple-

Baoli to marka wózków widłowych

trzy rodzaje sprzętu, w ofercie firmy

cza magazynowego oraz profesjonalnej

należąca do grupy kapitałowej KION,

są czołowe wózki widłowe spalinowe

obsługi. Rosną wolumeny obsługiwanych

oferowana klientom, których potrzeby

i elektryczne, wózki techniki magazyno-

paczek w sektorze KEP, gdzie
e-commerce ma już ponad 50%
udział w obrotach. Wpływa to
na wdrażanie nowych rozwiązań
technologicznych do optymalizowania wszystkich procesów
związanych z dostawą konsumentom zamówionych towarów.
Niewątpliwie największy operator paczkomatów w Polsce,
firma InPost zaprezentowała na
targach swoje usługi.
Szwedzka firma Swedmach,
prezentowała kontenery samowyładowcze Tippo, które
są świetnym rozwiązaniem dla
hal produkcyjnych czy magazynowych, wszędzie tam gdzie
transport wewnętrzny odbywa
się z wykorzystaniem wózków
widłowych. Producent i największy dystrybutor tego typu
kontenerów w Europie, ma
najszerszą ofertę różnych kontenerów samowyładowczych
dostosowanych do potrzeb środowiska pracy.
Oferowane przez firmę Niko
Alex wózki marki Hangcha, to
urządzenia dla klientów, którzy cenią sobie niezawodność
i prostotę konstrukcji. Firma na
sporej wielkości stoisku oferowała wózki czołowe spalinowe,
elektryczne oraz szeroką gamę
wózków techniki magazynowej
o zróżnicowanych technicznie
parametrach i wyposażeniu. Za-
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Stoisko firmy Niko Aleks, fot. Log4.pl

Prelekcja na temat resursu, fot. Log4.pl

wej oraz wózki paletowe z napędem wyposażone w baterie

się jeszcze podczas kilkugodzinnego forum, gromadzą całkiem

litowo-jonowe.

spora liczbę słuchaczy.

Bezpieczny transport w magazynie to ważny element ope-

Pierwsza impreza może nie epatowała nowościami rynko-

racji wewnętrznych, wymagający stosowania odpowiednich

wymi stosowanymi w gospodarce magazynowej, ale pokazała

systemów zabezpieczających przed kolizjami i uszkodzeniami

potencjał rynku i jego możliwości. Dla wystawców i zwie-

elementów wyposażenia magazynu. Powszechnie stosowa-

dzających ważne jest, by być na bieżąco ze zmieniającymi się

ne odboje są podstawowym elementem składowym całych

trendami, te było widać w tej może nie największej ale ciekawej

systemów komunikacyjnych w magazynie. Firma Dancop jest

wystawie. Biznes szuka sposobu na uelastycznienie procesów

czołowym producentem systemów z tworzywa sztucznego

zachodzących w logistyce wewnętrznej. Czy wystawcy osiągnęli

o wysokich właściwościach absorbcyjnych zderzeń z wózkiem

zamierzone cele, a zwiedzający zapoznali się z produktami, które

widłowym, co czyni te produkty bardzo atrakcyjnymi. Na stoisku

chcieli zobaczyć? Czas pokaże.

prezentowano dwa nowe produkty z linii d-flekx, odznaczające
się elastyczną ochroną.

Polski rynek powierzchni magazynowej i przemysłowej rozwija
się niezwykle dynamicznie, buduje się coraz więcej obiektów

Na zorganizowanym forum przedstawiono całe spektrum

o powierzchniach przekraczających 100 tys. metrów kwadrato-

problematyki dotyczącej logistyki wewnętrznej i transportu.

wych. Szacuje się, że w bieżącym roku będzie już 20 mln metrów

O bezpiecznej eksploatacji wózków widłowych mówił Krzysz-

kwadratowych powierzchni przemysłowej i magazynowej klasy

tof Dębski ekspert urządzeń transportu bliskiego w Urzędzie

A. Podaż tej powierzchni osiągnie w bieżącym roku 4 mln metrów

Dozoru Technicznego. Wystąpienie dotyczyło resursu wózków

kwadratowych. To są wielkości, które sprawiają, że rozwój branży

widłowych i jego umocowaniu w prawie oraz praktycznego po-

logistycznej nie jest zagrożony, wszak to dla zaspokojenia potrzeb

dejścia do tego tematu. Wiele praktycznych tematów przewijało

podmiotów w niej działających powstają te nowoczesne obiekty.

12
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Stoisko Baoli, fot. Log4.pl

Na stoisku Liugonga, fot. Log4.pl

bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Pierwsza edycja targów IntraMag Poland za nami
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IZOLACYJNOŚĆ
CIEPLNA BUDYNKÓW
MAGAZYNOWYCH
RYSZARD GWÓŹDŹ, CUSHMAN & WAKEFIELD
Zagadnienia ekologiczne mają coraz większe znaczenie na rynku budowlanym. Oczywiście
rynek magazynowy nie jest tu wyjątkiem. Dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej
w budownictwie, jest jedną z dróg do osiągnięcia niezależności energetycznej przez kraje
UE oraz podniesienia jakości życia, na skutek redukcji emisji gazów cieplarnianych. Cele
podstawowe z tego zakresu zostały sformułowane w dyrektywach unijnych a następnie
implementowane do prawodawstwa krajowego, poprzez dokonywane aktualizacje przepisów
ustawodawczych i wykonawczych.

ZMIANY W POLSKIM USTAWODAWSTWIE

może być wyższy niż wartości współczynnika UC(max) określone-

W Polsce pierwsze wymagania dotyczące maksymalnych warto-

go w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych (…).

ści współczynników przenikania ciepła dla budynków pojawiły

Określony w przepisach współczynnik przenikalności ciepl-

się w latach 50-tych XX wieku w normach branżowych. Od 1998

nej UC(max) różni się wartościami w zależności od minimalnej

roku wymagania są określone w Prawie Budowlanym, a kon-

temperatury (obliczeniowej) ti wymaganej w budynku. Wy-

kretnie w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych,

różniamy 3 przedziały temperatur: 1) do 8oC, 2) pomiędzy 8oC

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ostatnia

a 16oC oraz 3) powyżej 16oC. W związku z tym ważne jest

zmiana przepisów miała miejsce w 2013 roku, w Rozporządzeniu

określenie minimalnej temperatury w budynku przez użytkow-

w sprawie warunków technicznych (…) z dnia 05 lipca 2013 roku.

nika, czyli najemcę, co oczywiście jest pochodną planowanej

Rozporządzenie to obniża dopuszczalne wartości współczynni-

w budynku działalności oraz rodzaju pracy wykonywanej przez

ków przenikania ciepła w trzech etapach: od roku 2014, od roku

pracowników.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami maksymalne

2017 i od roku 2021.

współczynniki przenikania ciepła UC(max) zmniejszyły się średnio o około 50% dla budynków o temperaturze obliczeniowej

14

ANALIZA PARAMETRÓW

ti > 16oC i około 40% dla budynków o temperaturze obliczenio-

Głównym parametrem określających izolacyjność cieplną prze-

wej 8oC < ti < 16oC – w stosunku do wartości obowiązujących

gród budowlanych budynków jest współczynnik przenikalności

do końca 2013 roku. Zmniejszeniu, o około 30% do 45%, uległy

cieplnej UC, który – obliczony zgodnie z Polskimi Normami – nie

również parametry izolacyjności okien, świetlików, itp.

B E Z P I E C Z N Y

M I X

bezpieczny magazyn bezpieczny mix

Temp. obliczeniowa
pomieszczenia

CZYTASZ: Izolacyjność cieplna budynków magazynowych

Ściany zewnętrzne

Dachy

Okna połaciowe / świetliki

do 2013

w 2020

od 2021

do 2013

w 2020

od 2021

do 2013

w 2020

od 2021

UC(max) dla ti > 16oC

0,45

0,23

0,20

0,30

0,18

0,15

2,00

1,30

1,10

UC(max) dla 16oC > ti > 8oC

0,75

0,45

0,45

0,50

0,30

0,30

2,00

1,60

1,40

UC(max) dla ti < 8oC

1,20

0,90

0,90

0,70

0,70

0,70

2,00

1,60

1,40

Dla okien i świetlików ważny jest również współczynnik
całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g = gn * fc, na który składają się współczynniki przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie
oraz współczynnik redukcji promieniowania przez urządzenia
przeciwsłoneczne (współczynnik redukcji musi być < 0.35
w okresie letnim).
Dla okien w częściach biurowo-socjalnych budynków stosuje
się często szyby absorpcyjne (Antisol), które pochłaniają część

Parametry izolacyjności
cieplnej budynku mają wpływ
na koszty eksploatacyjne
w tym koszty ogrzewania.

energii promieniowania słonecznego i ten sposób chronią pomieszczenie przed przegrzaniem.

W DRODZE WYJĄTKU

ploatacyjne ponoszone są przez najemcę – co może potencjalnie

Obecnie obowiązujące Rozporządzenie w sprawie warunków

powodować konflikt interesów. W związku z tym, ważne jest,

technicznych (…) z dnia 05 lipca 2013 roku dopuszcza moż-

aby najemca określił swoje oczekiwania w zakresie minimalnej

liwość zastosowania wyższych niż U C(max) współczynników

temperatury w budynku oraz parametrów izolacyjności cieplnej

przenikalności cieplnej, lecz tylko w przypadku, gdy uzasadnia

budynku w specyfikacji technicznej na etapie rozsyłania zapytań

to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący

ofertowych oraz negocjacji umowy najmu.

koszty budowy i eksploatacji budynku.

Izolacja cieplna budynków jest także jednym z elementów,
który powinien mieć wpływ na wybór lokalizacji. W przypadku
budynków typu „multi-tenant” ważne jest porównanie specy-

RADY DLA NAJEMCY

fikacji technicznej budynku – w tym parametrów izolacyjności

Jedną z najważniejszych kwestii, o których najemca musi pa-

cieplnej. W przypadku zastosowania przez wynajmującego

miętać, jest fakt, iż parametry izolacyjności cieplnej budynku

współczynników większych niż UC(max), należy zażądać analizy

mają wpływ na koszty eksploatacyjne w tym koszty ogrzewania,

efektywności ekonomicznej takiego rozwiązania.

które są częścią kosztów Opex
w całym okresie eksploatacji
budynku lub obowiązywania
umowy najmu.
Po drugie, w przypadku budynków BTS/BTO przygotowywanych dla najemcy przez
wynajmującego, koszty inwestycji ponoszone są przez wynajmującego, zaś koszty eks-
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[Opis lub tytuł wykresu – do uzupełnienia]
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Fot. Blaklader Workwear

ZASADA 3 WARSTW,

CZYLI JAK SKOMPLETOWAĆ
OPTYMALNY STRÓJ ROBOCZY
GRZEGORZ MARCINKOWSKI, BLAKLADER WORKWEAR
Skandynawowie mawiają, że nie ma złej pogody – są tylko źle dobrane ubrania. Dlatego
zwłaszcza przy wyborze stroju roboczego trzymają się sprawdzonej zasady 3 warstw. Pomaga
ona zachować komfort cieplny niezależnie od warunków wyznaczanych przez zmieniającą się
pogodę i dynamikę pracy. Wyjaśniamy, jakie zadania spełnia każdy z poziomów i w jaki sposób
wybrać do niego odpowiednie elementy garderoby.

wana jest praca, powstaje ciepło. A że człowiek jest stałocieplny,

WARSTWA 1: WYGODA I ODPROWADZANIE
WILGOCI

jego brak lub nadmiar powoduje dyskomfort. Dlatego właśnie

Pierwsza warstwa to bielizna. Noszona bezpośrednio przy ciele,

odpowiednie zarządzanie bilansem cieplnym jest kluczowym

powinna utrzymywać je w cieple i suchości. Materiał musi być

zadaniem każdego stroju, zwłaszcza roboczego, a jest ono reali-

więc nie tylko miękki, lekki i wygodny, ale także sprawnie odpro-

zowane przez każdą z trzech warstw, choć w nieco inny sposób.

wadzać nadmiar ciepła i wilgoć. – Tradycyjnym wyborem są tu

Dzięki temu razem tworzą elastyczną termicznie „zbroję”.

koszulki czy getry wykonane z wełny, świetnie regulującej tem-

Podstawowe zasady fizyki są bezwzględne: tam, gdzie wykony-
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CZYTASZ: Zasada 3 warstw, czyli jak skompletować optymalny strój roboczy

peraturę, ponieważ jest to materiał który

podczas przerwy w pracy lub, gdy stanie

nie tylko grzeje gdy jest zimno, ale także

się ona mniej intensywna.

chłodzi przegrzane ciało – zwraca uwagę

– Jako element drugiej warstwy z regu-

Grzegorz Marcinkowski z firmy Blaklader

ły najlepiej sprawdza się odzież z mięk-

Workwear. – Ponadto wełna nie traci

kich, dopasowanych materiałów, taka jak

właściwości izolacyjnych po zamoczeniu,

koszule flanelowe czy różnego rodzaju

a dzięki właściwościom antybakteryjnym

bluzy wełniane bądź polarowe – wyjaśnia

wynikającym z zawartości keratyny zapo-

Grzegorz Marcinkowski. – Powinny być

biega nieprzyjemnym zapachom, dłużej

rozpinane, żeby ułatwić sprawne zakłada-

utrzymując świeżość ubrań.

nie i zdejmowanie, a także odpowiednio

Innym popularnym materiałem, któ-

elastyczne, aby nie krępować ruchów

ry sprawdza się w pierwszej warstwie

podczas pracy nawet wtedy, gdy mamy

jest poliester. A konkretnie jego nowo-

na sobie wszystkie trzy warstwy.

czesna odmiana stworzona do odzieży
wykorzystywanej podczas aktywności
fizycznej. Kanałowa dzianina nie tylko

WARSTWA 3: OCHRONA

bardzo skutecznie odprowadza nadmiar

Aby omówione wyżej elementy garderoby

ciepła i wilgoci, ale tworzy także szczelinę

mogły skutecznie spełniać swoje zada-

warstwę poziom wygody, izolacyjności

powietrzną pomiędzy ciałem a odzieżą,

nia, konieczne jest dopełnienie całego

oraz odprowadzania wilgoci.

zwiększając tym samym izolację. Nieza-

zestawu zewnętrzną warstwą ochronną.

– Najlepiej sprawdzają się tu lekkie,

leżnie jednak od wybranego materiału

Z reguły jest to więc jednocześnie naj-

odpowiednio elastyczne kurtki i spodnie

należy pamiętać o zwróceniu uwagi na

bardziej zaawansowany technologicznie

z wytrzymałych oraz łatwych w utrzymaniu

sugerowany przedział temperaturowy,

fragment zestawu, ponieważ musi nie

materiałów, często dodatkowo wzmacnia-

w którym zalecane jest stosowanie wy-

tylko skutecznie chronić przed czynni-

nych w newralgicznych miejscach. Mowa

branej bielizny, a także praktyczne do-

kami zewnętrznymi, ale także utrzymać

tu o kolanach i łokciach. Ważne są także

datki takie jak specjalne, grubsze strefy

zagwarantowany przez pierwszą i drugą

nowoczesne membrany nieprzepuszczają-

Grzegorz Marcinkowski, Sales Manager
w Blaklader Workwear, fot. Blaklader Workwear

rozgrzewające w okolicach miejsc najbar-

ce wiatru i deszczu, jednocześnie odprowa-

dziej narażonych na marznięcie – ramion,

dzające na zewnątrz wilgoć. Wreszcie nale-

pleców czy boków.

ży zwrócić uwagę na elementy podnoszące
funkcjonalność, takie jak liczne i dobrze
umiejscowione kieszenie, podklejane szwy,

WARSTWA 2: IZOLACJA –
REGULACJA

ściągacze czy odpinane podpinki – wylicza Grzegorz Marcinkowski.
Warto też pamiętać o tym, że za-

Głównym zadaniem drugiej, środkowej warstwy stroju jest zatrzyma-

sada 3 warstw powinna dotyczyć

nie ciepłoty ciała oraz dalsze odprowa-

również głowy, która posiada wiele

dzanie wilgoci. W tym sensie stanowi

gruczołów potowych i wymaga ochro-

ona niejako przedłużenie warstwy

ny zapewniającej jednocześnie ciepło

pierwszej z jedną zasadniczą różni-

i skuteczne odprowadzanie wilgoci.

cą – podczas pracy można ją zdej-

Takie same wymagania powinny speł-

mować lub zakładać, dostosowując

niać skarpety i buty, ponieważ cały

w ten sposób strój do zmieniających

trójwarstwowy system na nic się zda,

się warunków termicznych. Z tą war-

gdy podczas pracy przemarzną nam

stwą można więc na przykład roz-

stopy. Jeśli jednak odpowiednio, kom-

począć pracę i zrzucić ją, gdy ciało

pleksowo zaplanujemy roboczy strój,

się rozgrzeje. Ponownie można ją

zyskamy wygodę i komfort pracy w nie-

założyć, by utrzymać ciepłotę ciała

mal każdych warunkach.
Fot. Blaklader Workwear
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BEZPIECZNY
PRZEŁADUNEK
JEST MOŻLIWY!
KOLBUD
Fot. Kolbud

Zaostrzające się przepisy BHP nie są wcale przejawem urzędniczej złośliwości. Jeśli za
poprzedniego ustroju przedsiębiorcy w Polsce niespecjalnie przejmowali się kwestiami
bezpieczeństwa, to obecnie są one precyzyjnie regulowane przez normy prawa. Regulacje tego
typu dotyczą dziś wszystkich branż, w tym również logistycznej, która coraz częściej poszukuje
rozwiązań umożliwiających poprawę bezpieczeństwa np. podczas przeładunku samochodów
ciężarowych. Naprzeciw wysokim oczekiwaniom tego sektora wychodzi firma Kolbud
z rozwiązaniem zwanym Combilok.
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20 lat temu system Combilok został zaprojektowany i wpro-

BEZPIECZNY DOK PRZEŁADUNKOWY

wadzony na rynek europejski przez holenderską firmę Stertil,

Pośpiech, utrudniona komunikacja pomiędzy personelem maga-

jako pionierskie rozwiązanie. Na rynku polskim wieloletnim

zynu, a kierowcą samochodu... Każdy, kto poznał specyfikę pracy

dystrybutorem jest firma Kolbud Sp. z o.o. System blokady kół

w branży transportowej i uczestniczył w procesie przeładunku

z powodzeniem sprzedawany jest do dzisiaj na całym świecie,

wie doskonale, że w jego trakcie o wypadek nietrudno. Przed-

a w ostatnich 2–3 latach bardzo dynamicznie wzrasta zaintere-

wczesny odjazd samochodu lub obsuwanie się kół przy oblodzo-

sowanie tym rozwiązaniem w naszym kraju.

nej bądź mokrej powierzchni nie należy niestety do rzadkości.
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M I X

bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Bezpieczny przeładunek jest możliwy!

20 lat temu system Combilok został zaprojektowany i wprowadzony na rynek europejski przez holenderską firmę Stertil, jako pionierskie rozwiązanie.
Na rynku polskim wieloletnim dystrybutorem jest firma Kolbud Sp. z o.o.

Jak ograniczyć do minimum ryzyko błędu ludzkiego, będącego najczęstszą przyczyną wypadków?
Przede wszystkim trzeba wyeliminować problem,
zanim on powstanie, to znaczy – skutecznie zablokować pojazd przed rozpoczęciem procesu przeładunku. Oferta firmy Kolbud kierowana jest do
inwestorów poważnie myślących o bezpieczeństwie.
W pełni hydrauliczny system Combilok umożliwia
unieruchomienie pojazdu i przeładunek w bezpiecznych warunkach.
Fot. Kolbud

PROCES PRZEŁADUNKU KROK PO
KROKU

Po zakończeniu blokowania system zwalnia kolejne urządzenia

Combilok gwarantuje bezpieczny przeładunek, a co nie mniej

tycznego, otwarcie bramy segmentowej a na końcu uruchomienie

istotne, jest też bardzo prosty w obsłudze, bo wymaga naciśnię-

mostu przeładunkowego. Skutkuje to zmianą światła w magazy-

cia tylko jednego przycisku na panelu sterowania.

nie na zielone, umożliwiając obsłudze magazynu przystąpienie

wg zadanej sekwencji; np. nadmuchiwanie uszczelnienia pneuma-

Obsługa urządzenia nie wymaga żadnej ingerencji pracowni-

do przeładunku. Po jego zakończeniu proces odbywa się tak

ków pracujących na zewnątrz obiektu. Niezależnie od warunków

samo, tyle że w odwrotnej kolejności. Na samym końcu światło

pogodowych, wszystkie czynności obsługowe wykonywane są

na zewnątrz zmienia kolor na zielony, zezwalając kierowcy na

wewnątrz magazynu.

odjechanie ze stanowiska przeładunkowego” wyjaśnia Maciej
Kocikowski, Dyrektor Handlowy w firmie Kolbud Sp. z o.o.
System wyposażony jest w czujnik, który lokalizuje położenie

JAK DZIAŁA TEN SYSTEM?

tylnego koła. Bezpośrednio za nim wysuwa się ramię bloku-

„W stanie spoczynkowym wewnątrz magazynu sygnalizacja

jące, które powoduje „zakleszczenie” pojazdu między budyn-

świetlna wskazuje czerwone światło, a na zewnątrz zielone, co

kiem a ramieniem Combiloka – całość trwa około 30 sekund.

jest jasnym sygnałem dla kierowcy samochodu, że stanowisko

Dzięki temu, że ramię blokujące wywiera stały nacisk na koło,

jest gotowe do rozpoczęcia procesu przeładunku. Dzięki napro-

wyeliminowane jest ryzyko przesuwania się pojazdu w trakcie

wadzaczom kół zintegrowanym z Combilokiem kierowca bez

przeładunku. Integralnym składnikiem systemu jest sygnalizacja

trudu dokuje pojazd w osi stanowiska przeładunkowego. Obsługa

dźwiękowa, która towarzyszy procesowi blokowania.

magazynu za pomocą jednego przycisku uruchamia proces bloko-

„Tak działający system blokuje pojazd i umożliwia przeła-

wania pojazdu. W tym samym czasie światło na zewnątrz zmienia

dunek z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Pojazd będzie

się na czerwone, sygnalizując kierowcy, że nie może odjeżdżać.

zablokowany tak długo, aż wszystkie urządzenia stanowiska
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Fot. Kolbud
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System nie posiada elementów
mechanicznych, które mogłyby
ulec uszkodzeniu, a cała
konstrukcja wykonana jest
z ocynkowanej stali ciężkiej,
co zapewnia jej odporność na
Fot. Kolbud

przeładunkowego nie wrócą do swoich pozycji spoczynkowych”

warunki atmosferyczne.
Maciej Kocikowski, Dyrektor Handlowy, Kolbud

– podkreśla Maciej Kocikowski.

COMBILOK – SAME PLUSY?
Niekwestionowaną zaletą stosowania urządzeń jest podniesie-

z USA, dynamicznie zwiększający swoją kubaturę magazynową

nie bezpieczeństwa podczas rozładunku samochodu ciężarowe-

w Europie, zakontraktował ponad 2 tysiące Combiloków na naj-

go. Co więcej, system usprawnia i automatyzuje prace związane

bliższe 3 lata. Rozwiązanie to, dzięki pośrednictwu firmy Kolbud

z tym etapem procesu logistycznego. Jego bezawaryjne działanie

cieszy się coraz większym zainteresowaniem także wśród firm

gwarantuje bardzo solidna konstrukcja.

działających na terenie naszego kraju. W Polsce z powodzeniem

„Przede wszystkim system nie posiada elementów mechanicznych, które mogłyby ulec uszkodzeniu, a cała konstrukcja wyko-

działa już kilkanaście centrów logistycznych, które doceniły jego
walory, a dwa kolejne są w trakcie realizacji.

nana jest z ocynkowanej stali ciężkiej, co zapewnia jej odporność
na warunki atmosferyczne” – zaznacza Maciej Kocikowski.
System dedykowany jest pojazdom różnej wielkości. W wersji

Z ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.kolbud.pl

standardowej ramię blokujące
ma wysokość 330 mm, opcjonalnie może być wyższe lub
niższe, co umożliwia dostosowanie urządzenia do nietypowych samochodów.
Ten w pełni zautomatyzowany system doskonale odpowiada na potrzeby tych firm,
które dbają nie tylko o bezpieczeństwo, ale także o komfort
pracy swoich pracowników.
Combilok jest znany i powszechnie wykorzystywany
na całym świecie przez wielu
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liderów branży logistycznej.
Największy sklep internetowy
Fot. Kolbud
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CZYTASZ: 10 faktów o rynku magazynowym w Polsce – podsumowanie 2019 r.

10 FAKTÓW

O RYNKU MAGAZYNOWYM
W POLSCE – PODSUMOWANIE
2019 R.
AXI IMMO
Firma AXI IMMO przygotowała raport z podsumowaniem 2019 r. na rynku magazynowym
w Polsce wskazując 10 najważniejszych faktów, które kształtowały obraz sektora w ubiegłym
roku oraz będą wpływały na jego przyszłość w najbliższych miesiącach.

– Wysoki, stabilny popyt na poziome 4 mln m2,
rekordowa liczba nowych inwestycji na głównych
rynkach, ale też w nowych lokalizacjach, duży blisko
50% udział projektów spekulacyjnych w budowie
to obraz sektora magazynowego na koniec 2019
roku – komentuje Anna Głowacz, Dyrektor Działu
Industrial w AXI IMMO. Polski rynek magazynowy
rośnie średnio w tempie 15% rocznie, co zawdzięcza
wysokiemu zainteresowaniu zarówno najemców, jak
też inwestorów. Obie grupy oceniają go jako stabilny
i bezpieczny – dodaje, Anna Głowacz.

1. RYNEK INWESTYCYJNY POD
ZNAKIEM SPRZEDAŻY DUŻYCH
PROJEKTÓW BTS
W 2019 r. wolumen transakcji inwestycyjnych w sek-
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torze magazynowym wyniósł 1,48 mld euro. Był
Anna Głowacz, Dyrektor Działu Industrial w AXI IMMO, fot. AXI IMMO
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Infografika: AXI IMMO, IV kwartał 2019 roku

to wynik o 17% niższy w porównaniu z rekordowym 2018 r,

(1,27 mln m2), następnie na Górnym Śląsku (600 tys. m2) i Polsce

głównie ze względu na przedłużające się negocjacje i przesu-

Centralnej (590 tys. m2). Najwięcej nowych umów najmu zostało

nięcie zamknięcia transakcji o wartości pond 1 mld euro na

podpisanych w regionie Warszawy.

2020 r. W magazyny inwestują zarówno fundusze z Europy, jak
też kapitał z Azji, który jest obecny głównie za pośrednictwem
produktów, efektem tego jest coraz większa liczba transakcji już

3. SEKTOR ROŚNIE, DZIĘKI LOGISTYCE
I E-COMMERCE

na etapie deweloperskim i „share asset”. W odróżnieniu od 2018,

W strukturze najmu przez cały rok 2019 udział firm logistycz-

kiedy to sprzedawały się portfele, ubiegły rok należał do dużych

nych utrzymywał się na wysokim poziomie pomiędzy 35-45%,

transakcji typu „single tenant”. Nowych nabywców znalazły m.in.

aby na koniec roku osiągnąć 40,5%. Operatorzy logistyczni

projekty Amazon w Bolesławcu i Polsce Centralnej czy Zalando

wynajmują kolejne powierzchnie magazynowe ze względu na

w Olsztynku. Stopy kapitalizacji wykazują dalszą tendencję do

nowe kontrakty, ale też przystosowują łańcuchy dostaw do

kompresji. Najlepszych pojedynczych projektów magazynowych

nowych wymagań klientów z kanału e-commerce. Efektem

stopy kapitalizacji były nawet poniżej 5%, w przypadku inwesty-

tego jest zapotrzebowanie na powierzchnie z przeznaczeniem

cji typu multitenant w lokalizacjach logistycznych utrzymywały

na obsługę zwrotów, magazyny szybko rotujące czy regionalne

się powyżej 6%. Natomiast najlepsze assety na terenie Warsza-

centra dystrybucyjne.

europejskich platform. Stałą bolączką jest niska dostępność

wy oscylowały w okolicach 5,5%.

2. REKORDOWY POPYT TRZECI ROK Z RZĘDU

4. CAŁKOWITE ZASOBY NA PROSTEJ ŚCIEŻCE
DO PRZEKROCZENIA 20 MLN M2.

Popyt na powierzchnie magazynowe w 2019 r. w Polsce trzeci

W całym 2019 r. do użytku oddano 2,72 mln m2 nowej po-

rok z rzędu utrzymał się na wysokim poziomie. Łącznie wyna-

wierzchni magazynowej. Jest to wynik o 23% wyższy niż w roku

jęto prawie 4 mln m , z czego 67% stanowiły nowe umowy

poprzednim. Całkowite zasoby magazynowe na koniec roku to

najmu. Pięć głównych rynków odpowiadało za 80% całości

ponad 18,6 mln m2. Najwięcej powierzchni zostało dostarczone

popytu. Najwięcej powierzchni wynajęto w regionie Warszawy

na rynek w regionie Polski Centralnej (656 tys. m2), następnie na

2
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CZYTASZ: 10 faktów o rynku magazynowym w Polsce – podsumowanie 2019 r.

Górnym Śląsku (573 tys. m2) i na Dolnym Śląsku (430 tys. m2). Pol-

szym wynikiem od 5 lat. W kolejnych miesiącach trend ten zo-

ski rynek magazynowy rok do roku rośnie w tempie powyżej 15%.

stanie utrzymany. Najwyższy poziom pustostanów odnotowano
w regionie Polski Centralnej 11,2% oraz na Górnym Śląsku 8,2%.
Na mniejszych rynkach największą dostępność powierzchni

5. BLISKO 50% NOWYCH INWESTYCJI TO
PROJEKTY SPEKULACYJNE

odnotowano w regionie Bydgoszczy i Torunia (8,1%), Trójmiasta
(8,0%) oraz Krakowa (7,5%).

Na koniec roku w budowie było 1,9 mln m , z czego najwięcej
2

na Górnym Śląsku (478 tys. m2), następnie w regionie Warszawy
ponad 260 tys. m powstaje w regionie Trójmiasta, co stanowi

8. W CZYNSZACH BYŁO WZROSTOWO, JEST
STABILNIE

1/3 dotychczasowych zasobów tego regionu. Deweloperzy nie

W pierwszej części 2019 r. stawki bazowe wykazywały ten-

boją się projektów spekulacyjnych. Udział tego typu inwestycji

dencję wzrostową, jednak pod koniec roku ustabilizowały się.

w strukturze podaży na koniec roku wyniósł 49%.

Średnie stawki bazowe w obiektach typu big-box oscylowały

(470 tys. m2) i na Dolny Śląsku (270 tys. m2). Warto dodać, że
2

w przedziale 2,9–3,8 euro/m2, co przekładało się na stawki
efektywne pomiędzy 2,1 do 3,2 euro/m2. Nadal najniższe moż-

6. NOWE RYNKI Z ROSNĄCYM POTENCJAŁEM

liwe do uzyskania stawki czynszów były w regionie Poznania

Poza 5 głównymi rynkami obserwujemy stały rozwój mniejszych

oraz okolicach Warszawy. Najdroższą lokalizacją pozostaje

i nowych rynków, takich jak Szczecin, Kielce, Legnica, Gorzów

Warszawa miasto, gdzie stawki bazowe oscylują w przedziale

Wielkopolski, Białystok, Lublin czy Olsztyn. Całkowite zasoby

4,9–5,5 euro/m2. W najbliższych miesiącach stawki bazowe

łącznie na wszystkich mniejszych rynkach na koniec roku wyniosły

utrzymają się na stabilnym poziomie, natomiast efektywne będą

3,3 mln m2 i wzrosły o 26% względem 2018. Największy przyrost

wykazywały delikatną tendencję spadkową w regionach, gdzie

powierzchni miał miejsce w woj. warmińsko-mazurskim, ze wzglę-

rośnie poziom pustostanów.

du na oddanie do użytku BTS dla firmy Zalando o powierzchni
ponad 120 tys. m2. Popyt wygenerowany na nowych rynkach
przekroczył 770 tys. m2, z czego 95% to nowe umowy najmu.

9. WZROST SEKTORA ZALEŻNY OD
E-COMMERCE
Sektor nieruchomości magazynowych pozostanie na ścieżce

7. POZIOM PUSTOSTANÓW Z TENDENCJĄ
WZROSTOWĄ

stabilnego wzrostu. Trend wzrostu zapotrzebowania ze strony

Efektem oddania do użytku dużej liczby inwestycji spekula-

będą kształtowały obraz rynku w najbliższym roku. Aktywność

cyjnych oraz relokacji najemców jest wzrost współczynnika

deweloperska utrzyma się na wysokim poziomie, jednak możemy

powierzchni niewynajętej, który na koniec 2019 r. wyniósł 6,5%,

spodziewać się spadku liczby inwestycji typowo spekulacyjnych.

co stanowi wzrost o 2 p.p. względem końca 2018 r. i jest najwyż-

Po stronie popytu będziemy odnotowywać więcej mniejszych

e-commerce i wzrost liczby inwestycji w lokalizacjach miejskich

transakcji związanych z ekspansjami i przebudową łańcuchów
dostaw, niż spektakularnymi, pojedynczymi inwestycjami.

10. WYZWANIEM PERTURBACJE
W ŚWIATOWEJ GOSPODARCE
Możliwy spadek popytu będzie związany z czynnikami makroekonomicznymi, takimi jak: przestoje w łańcuchach dostaw związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, widoczny spadek
produkcji wynikający ze spadku konsumpcji zwłaszcza w Europie
Zachodniej, niska dostępność pracowników przy jednoczesnych
rosnących kosztach pracy. Światowa gospodarka, w tym sektor
magazynowy może spodziewać się tymczasowego osłabienia
koniunktury ze względu na koronawirusa.
Źródło: AXI IMMO, IV kwartał 2019 roku
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ROK 2019
W BRANŻY FACILITY
MANAGEMENT
SPIE BUILDING SOLUTIONS
W 2019 roku w branży Facility Management miał miejsce bezprecedensowy boom na
powierzchnie magazynowe i usługi z tym związane. Dużym wyzwaniem jest kwestia zasobów
ludzkich i poziom kwalifikacji, który w FM jest krytyczny. Czołowe firmy zwiększają zatrudnienie,
ale sytuacja na rynku pracy wpływa na rozwój tzw. proptech. W 2020 roku będzie jeszcze
więcej walki o pracownika, permanentnej digitalizacji procesów, nieustannego skracania
i usprawniania działania.

– Kończący się rok był bardzo dobry dla całej branży FM. Nasza

na drożdżach. Powierzchnia magazynowa w naszym kraju po

firma zakończy go sprzedażą usług TechFM o 15% większą niż

trzech kwartałach 2019 r. osiągnęła 17,6 mln m2. Jeszcze 5 lat

w 2018 r. Na koniec 2019 roku będziemy obsługiwać 6,8 mln m2

temu było jej o ponad połowę mniej – 8,5 mln m2. (dane CBRE).

to około 8% więcej niż rok wcześniej. Wzrost obsługiwanej

Coraz więcej magazynów widać choćby w pobliżu autostrad

powierzchni już nie odbywa się w FM kosztem walki cenowej,

A1, A2 czy A4. Właśnie rozwój dróg jest jednym z czynników

spodziewamy się nawet wzrostu marży. W 2020 roku skupimy

powodujących zwiększanie się powierzchni magazynowej i za-

się na dalszym rozwoju, szczególnie w perspektywicznych lokali-

potrzebowania na nie. Innym jest wzrost gospodarczy, który

zacjach – Rzeszów, Lublin, Wrocław, Katowice, Poznań, Trójmia-

generuje rosnący popyt na takie usługi. Ogromny wpływ ma

sto. Wyróżniamy się jakością, umiemy zapobiegać awariom, więc

też skłonność Polaków do kupowania w internecie, od ubrań po

nasze portfolio sukcesywnie powiększa się. Niezabezpieczony

części samochodowe. Zanim przesyłka dotrze do odbiorcy musi

przestój – zarówno w biurze, magazynie jak i hali produkcyjnej,

być gdzieś zapakowana i zaadresowana.

może powodować wielkie koszty finansowe, więc klienci za
wysoką jakość są skłonni zapłacić więcej – Rafał Baranowski
Dyrektor Operacyjny – SPIE Building Solutions Sp. z o.o.

SĄ TEŻ INNE POWODY BOOMU NA
MAGAZYNY.
– Firmy chętnie wynajmują powierzchnię magazynową u pod-
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TAM, GDZIE WCZORAJ BYŁO ŚCIERNISKO,
DZISIAJ SĄ MAGAZYNY

dostawców takich usług, bo to jest tańsze. Same nie muszą

Mijający rok w branży FM stał pod znakiem gwałtownie zwięk-

Co więcej, rosnąca dostępność magazynów na wynajem powo-

szającej się przestrzeni magazynowej, która w Polsce rośnie jak

duje łatwiejsze wejście (bo można negocjować koszty i wybierać
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budować hal i inwestować w zaplecze do składowania towarów.
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CZYTASZ: Rok 2019 w branży Facility Management

spośród kilku dostawców), ale też i łatwe wyjście (z tego samego
powodu co wejście). Gdyby firma miała własne składy, a w jakimś momencie zmniejszyły się jej potrzeby magazynowe, hale
stałyby puste. To oznaczałoby stratę. Wynajmowane magazyny
pozwalają na większą elastyczność i oszczędności. My ten boom

Firmy chętnie wynajmują

widzimy po gwałtownie rosnącej liczbie zleceń na obsługę

powierzchnię magazynową

magazynów i utrzymywanie na wysokim poziomie wszystkich
procesów w nich zachodzących – od dostawy prądu i innych

u poddostawców takich

mediów, przez kontrolę dostępu i ochronę, po zaawansowane

usług, bo to jest tańsze.

programy sterujące ruchem – Rafał Baranowski ze SPIE Building
Solutions Sp. z o.o.

Same nie muszą budować
hal i inwestować w zaplecze

BRAK RĄK DO PRACY WYMUSZA
INNOWACYJNOŚĆ I ROZWIĄZANIA
TECHNOLOGICZNE
Niedobór rąk do pracy – tak dotkliwy w 2019 roku w wielu

do składowania towarów,
a rosnąca dostępność
magazynów na wynajem

dziedzinach gospodarki – nie ominął też branży Facility Mana-

powoduje łatwiejsze wejście,

gement. W budowlance normą jest, że najpierw podpisuje się

ale też i łatwe wyjście.

kontrakt, a w drugiej kolejności szuka pracownika, w FM to nierealne. Tu łatwiej o kontrakt niż o pracownika. Branża opiera się
na wykwalifikowanych specjalistach, których nie da się na rynku

Rafał Baranowski, SPIE Building Solutions Sp. z o.o.

znaleźć z dnia na dzień, a wyszkolenie nowych ludzi zajmuje kilka
miesięcy. Wartościowy specjalista, któremu można powierzyć
samodzielne zadania, musi w Facility Management pracować co
najmniej od roku.
– W branży FM od kilku lat trwa walka o pracownika. Kto ma

wentylacji – dostosowywane niemal do każdego stanowiska.

w zespole dobrych ludzi – podpisuje kontrakty. Tu obowiązuje

Pomaga w tym Internet rzeczy – personalizowanie urządzeń

zasada: najpierw ludzie, a potem kontrakty. Podczas negocjacji

w obiekcie, nawet tam, gdzie jest ich kilkanaście tysięcy.

z nowymi partnerami często słyszymy pytania o zespół, jakim
dysponujemy i przewidujemy do obsługi danej umowy, włączając w to nawet CV tych konkretnych osób. W SPIE zadaniami

W 2020 BĘDZIE PODOBNIE, TYLKO WIĘCEJ

związanymi z Facility Management zajmuje się 440 osób, o 10%

W przyszłym roku spodziewana jest kontynuacja trendów z tego

więcej niż w ubiegłym roku. Nie da się jednak ukryć, że wykwalifi-

roku: walki o pracownika, permanentnej digitalizacji procesów,

kowanej kadry na rynku brakuje, a to wymusza stosowanie coraz

nieustannego skracania i usprawniania działania magazynów, fa-

bardziej wyszukanych rozwiązań tzw. proptech, czyli property

bryk i biur. W największych miastach podaż usług FM nie zaspo-

technology. Poszukiwane i cenione są techniczne usprawnienia,

kaja popytu, więc w przyszłym roku branża będzie się w dalszym

skracanie procesów, przyspieszanie ich, dopasowanie rozwiązań,

ciągu intensywnie rozwijać. To zwiększy presję na poszukiwanie

poprawianie komunikacji – wszystko co pozwala sprawnie za-

ludzi do pracy, szkolenia, podnoszenie kompetencji, agresywne

rządzać nieruchomościami w zautomatyzowany sposób – Rafał

rekrutowanie. W branży FM do wykwalifikowanego kandydata

Baranowski – SPIE Building Solutions Sp. z o.o.

do pracy nie mówi się „proszę czekać na telefon”, raczej „kiedy

W ramach pogoni za rozwojem technologii w 2019 roku na

może Pan/Pani zacząć?”.

porządku dziennym było integrowanie technologii z ochroną

W cenie będą rozwiązania integrujące w FM – technika, dozór,

obiektu, nadzorem tv, system awizacji, zarządzania ruchem

sprzątanie, każde rozwiązanie technologiczne, które obniży kosz-

kołowym czy całą nieruchomością.

ty np. automatyczna kontrola zamiast posterunków, automatycz-

Innym trendem były tzw. usługi hospitality, czyli w przypad-

ne sczytywane tablice, technicy tylko tam, gdzie to konieczne.

ku przestrzeni biurowej personalizacja – temperatury, światła,

Automatyzacja i digitalizacja prac będzie na porządku dziennym.

B E Z P I E C Z N Y
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Fot. Still

2019 W GOSPODARCE
MAGAZYNOWEJ
WOJCIECH PODSIADŁY
Dynamiczny przyrost powierzchni magazynowej, upowszechnienie baterii litowo-jonowych,
rozwiązań automatyzacyjnych i cyfrowych, a także zapowiedź przepisów, które jeszcze
bardziej przyspieszą technologiczne zmiany – to kilka spośród tematów, które dominowały
w intralogistyce w minionym roku.
26
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bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: 2019 w gospodarce magazynowej

Coraz częściej można spotkać głosy

nieco zwolni. Na koniec III kwartału 2019

rowców, operatorów wózków widłowych

wieszczące rychłe nadejście spowolnie-

w budowie pozostawało 1,8 mln m2 maga-

z uprawnieniami UDT oraz pracownicy

nia gospodarczego. Gdyby jednak wziąć

zynów – o 13 proc. mniej niż w analogicz-

magazynowi i pakowacze.

pod uwagę, jak wyglądał rok 2019 roku

nym okresie poprzedniego roku. W parze

w transporcie i logistyce, koniunktura

ze zwiększaniem powierzchni szły plany

zdaje się zaskakująco dobra. W okresie,

intensywnego zatrudniania przez firmy

TECHNOLOGIA

za który dane już poznaliśmy, dynamicznie

działające w sektorze transportu i logistyki

Powszechny na rynku niedobór rąk do

zwiększała się ilość oddawanej do użytku

nowych pracowników. Podniesienie ich

pracy stymuluje rozwój technologicznych

powierzchni magazynowej, a firmy chciały

liczby w II i III kwartale deklarowało, od-

rozwiązań, które zwiększają efektywność

zwiększać zatrudnienie. I choć trudno

powiednio, 17 i 20 proc. przedsiębiorstw

zatrudnionych osób – w tym dzięki popra-

było o zmotywowane i kompetentne ka-

tej branży. Eksperci Manpower przewidy-

wie ergonomii – i wspomagają optyma-

dry, dostawcy rozwiązań logistycznych

wali wówczas, że potrzebni będą przede

lizację procesów. Tak sformułowanemu

oferowali sprzęty i systemy pozwalające

wszystkim: pracownicy na stanowiska kie-

opisowi odpowiadają właściwie wszystkie

sobie z tym radzić. Oto wybrane zjawiska,
które zdefiniowały rok 2019 w obszarach:
przestrzeni magazynowej i zatrudnienia
w TSL, technologicznych innowacji oraz
przepisów wpływających na działające

PARTNERZY

w tej branży podmioty.

PRZESTRZEŃ MAGAZYNOWA
I ZATRUDNIENIE
Według raportu Savills Research rynek
magazynowy w Polsce 2019 roku utrzymywał dużą dynamikę wzrostu. Od stycznia do września 2019 roku oddano do
użytku o 39 proc. więcej powierzchni
niż w porównywalnym okresie 2018 r.
Rynek wchłonął 1,6 mln m2 powierzchni
(wzrost o 7%). Jak podano w opracowaniu

RAPORT
O
RYNKU
WÓZKÓW
WID£OWYCH
W POLSCE

„Marketbeat: polski rynek magazynowy”
Cushman & Wakefield po III kwartale,
zasoby powierzchni osiągnęły w naszym
kraju poziom 17,76 mln m2. W strukturze
inwestycji dominowały parki logistyczne
z modułami BIG-BOX, inwestycje Build-To-Suit oraz Small Business Units, których
rozwój jest szczególnie uwarunkowany rosnącą dynamiką branży e-commerce i potrzebą skrócenia czasu dostaw w aglomeracjach. Szybki wzrost podaży powierzchni
w tym sektorze nie rozregulował jednak
rynku. Odsetek pustostanów i koszty

ORGANIZATOR

SPONSOR

czynszu pozostają na stabilnym poziomie.
Z rynku docierają już jednak pierwsze sy-
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gnały, że w kolejnym roku wzrost podaży
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Fot. Still

produkty wyróżnione w tym roku nagrodą IFOY. Zdalne urzą-

niezależnie od branży, w której działa – mówi Rhea Langkammer,

dzenie do pomiaru ładunków; inteligenta rękawica rozpoznającą

pełniąca w STILL funkcję Head of Marketing Business Line Sales

zarówno kody kreskowe, jak i 2D; oprogramowanie do szkolenia

Applications & Services.

operatorów w wirtualnej rzeczywistości – wszystko to pozwala
realizować zadania szybciej, łatwiej i bezpieczniej. Nagrodzone

28

wózki natomiast: pierwszy reach truck ze zintegrowaną baterią

PROINNOWACYJNE PRAWODAWSTWO

litowo-jonową; wyjątkowo ergonomiczny wózek czołowy; jak

Dalszemu rozwojowi technologicznemu, zarówno w obszarze

i zautomatyzowany zestaw transportowy będący w stanie całko-

ekologicznych napędów, jak i rozwiązań cyfryzacji sprzyjają już

wicie przejąć zaopatrzenie linii produkcyjnych – pozwalają opera-

realizowane lub zapowiedziane przepisy i wytyczne. Przykła-

torom pracować wygodniej lub wręcz wyłączyć się z realizacji po-

dowo, od grudnia 2018 obowiązuje Rozporządzenie Ministra

wtarzalnych zadań, w których łatwo może zastąpić ich maszyna.

Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicz-

– Zapotrzebowanie na zautomatyzowane rozwiązania trans-

nych dozoru technicznego urządzeń transportu bliskiego (UTB).

portowe jest wysokie i szybko rośnie. Nie tylko w przemyśle,

By spełnić jego postulaty dotyczące prowadzenia dziennika

ale także w sektorze handlu i usług przedsiębiorcy zmagają

konserwacji oraz rejestracji przebiegu eksploatacji dla każdego

się ze zwiększającymi kosztami pracy i niedoborem wykwali-

funkcjonującego w zakładzie UTB warto zaopatrzyć się w sprzęt

fikowanych pracowników. E-commerce dodatkowo zwiększa

i oprogramowanie do automatycznej ewidencji. Przepis zresztą

presję na logistykę z krótkim czasem dostawy. Dzięki systemom

wprost dopuszcza dokumenty w wersji elektronicznej. – Systemy

AGV i automatycznym rozwiązaniom magazynowania można

klasy Fleet Manager, których przykładami są STILL FleetMa-

dziś realizować bardzo ekonomiczne i skalowalne rozwiązania

nager albo neXXt fleet, pod warunkiem wyposażenia wózków

transportu i przeładunku – zwiększając konkurencyjność firmy

w nadajniki GPRS, automatycznie gromadzą dane na temat

B E Z P I E C Z N Y
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bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: 2019 w gospodarce magazynowej

liczby roboczogodzin, długości przejechanych tras itp. Nie tylko
zawierają więc dane potrzebne do optymalizacji użytkowania
floty intralogistycznej, ale także – poniekąd jako efekt uboczny
– pozwalają bez wysiłku pozyskać dane potrzebne w świetle
przepisów. Dają także możliwość prowadzenia elektronicznego

Zapotrzebowanie na zau-

dziennika konserwacji oraz jej planowania – mówi Rafał Pańczyk,

tomatyzowane rozwiązania

Advanced Applications Manager STILL Polska. – Rozwiązanie
znacząco zmniejsza liczbę czynności, które osoba odpowiedzial-

transportowe jest wysokie

na za dozór techniczny nad wózkami musi wykonać, by prowa-

i szybko rośnie. Nie tyl-

dzić wzorcową dokumentację – dodaje. Unijne ustawodawstwo
premiuje natomiast wózki nisko – i bezemisyjne. Od 1 stycznia

ko w przemyśle, ale także

2019 (dla wybranych pojazdów od początku 2020) obowiązuje

w sektorze handlu i usług

dyrektywa o „limitach emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek
stałych oraz homologacji dla silników spalinowych wewnętrz-

przedsiębiorcy zmagają się ze

nego spalania do maszyn mobilnych nieporuszających się po

zwiększającymi kosztami pra-

drogach”. Wprowadza ona wymóg, by każdy noworejestrowany
w Unii pojazd spełniał restrykcyjne wytyczne. Według eksper-

cy i niedoborem wykwalifiko-

tów wskutek przepisów dążących do ograniczenia w Europie

wanych pracowników. E-com-

emisji CO2, koszt zakupów wózków spalinowych może wkrótce

merce dodatkowo zwiększa

wzrosnąć o 15–20 proc. W niektórych przypadkach będą one
droższe niż elektryczne odpowiedniki. Otwiera to drogę „pod

presję na logistykę z krótkim

strzechy” nowoczesnym, wydajnym i ekologicznym maszynom

czasem dostawy.

z bateriami Li-Ion, które nie tylko spełniają wszelkie normy, ale
także – jak wykazano w ostatnich testach – są w stanie prześcignąć wózki Diesla pod względem efektywności pracy.

Rhea Langkammer, Head of Marketing Business Line
Sales Applications & Services, STILL
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Fot. Blåkläder

SPODNIE ROBOCZE
ZE STRETCHEM
BLÅKLÄDER
Dziesiątki, setki albo i tysiące kucnięć, wypadów czy wręcz szpagatów to codzienność
fachowców pracujących w warsztatach, fabrykach i na budowach. W tak wymagających
warunkach trzeba nie tylko wykazać się dobrą kondycją, ale także dysponować odpowiednimi…
spodniami. Warto wybierać te z zastosowaniem stretchu, który jako materiał rozciągliwy
znacząco podnosi wygodę i funkcjonalność użytkowania.

30

Wielu fachowców zna to z doświadczenia: uciążliwe klękanie,

nięciem spodni z pleców i ujawnieniem – w najlepszym wypad-

wiążące się z koniecznością każdorazowego wcześniejszego

ku – koloru bielizny. Taki dyskomfort nie grozi użytkownikom

podciągnięcia spodni nad kolanami. A czasem skutkujące zsu-

spodni, w których zastosowano stretch. W zależności od modelu
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M I X

bezpieczny magazyn bezpieczny mix

CZYTASZ: Spodnie robocze ze stretchem

spodni, wstawki z elastycznego materiału
są wszywane w tak newralgicznych miejscach jak kolana, krok, łydki czy plecy,
zdecydowanie zwiększając swobodę ruchów użytkownika. W połączeniu z sys-

W spodniach tworzonych przez firmę Blåkläder

temami pomysłowo zaprojektowanych

stretch jest często łączony z Cordurą – tkaniną

kieszeni i uchwytów oraz atrakcyjnym designem przekłada się to na obraz spodni

ekstremalnie odporną na przetarcia.

roboczych jako w pełni funkcjonalnego,
wygodnego i dobrze się prezentującego
narzędzia pracy dla zróżnicowanych profesjonalistów oraz ambitnych majsterkowiczów, pracujących w najróżniejszych

i na łydkach z „pancerną” i jednocześnie

magających szczególnej ochrony użyt-

warunkach.

elastyczną Cordurą®Denim-Stretch.

kownika. O jego doskonałą widoczność

Co istotne, w spodniach tworzonych

Funkcjonalność podnoszą takie elementy

i związane z tym bezpieczeństwo dba

przez firmę Blåkläder stretch jest często

jak superszerokie kieszenie na gwoździe,

kolorystyka High-Vis i taśmy odblaskowe,

łączony z Cordurą – tkaniną ekstremalnie

wyposażone w uchwyty i przegródki na

przyszyte podwójnym szwem. Spodnie

odporną na przetarcia – oraz z technolo-

narzędzia oraz wzmocniona kieszeń na

zostały wykonane ze specjalnie dobra-

gią potrójnych szwów, objętych wieczystą

linijkę, z uchwytem na nóż i kieszonką

nych materiałów, w tym supermocnego

gwarancją trwałości. Problemem nie bę-

o trzech poziomach głębokości z prze-

Rip-Stop, dzięki czemu spełniają wyśru-

dzie też dobór odpowiedniego rozmiaru,

znaczeniem na ołówek, który w miarę

bowane normy bezpieczeństwa: EN ISO

ponieważ szwedzki producent stosuje

użytkowania staje się coraz krótszy. Ce-

20471, Klasa 2: EN 1149-5: IEC 61482-2,

bardzo szeroką i elastyczną rozmiarówkę,

nionym przez fachowców rozwiązaniem

Klasa 1 oraz EN ISO 11612 A1, B1, C1,

pozwalającą każdemu dobrać idealnie

są też kieszenie na nakolanniki, ładowane

F1. Wygodę zapewniają wstawki ze stret-

dopasowany model spodni.

od góry, z klapką i zapięciem na rzep. Dla

chu w kroku i na plecach oraz praktyczne

W ofercie skandynawskiej marki zna-

bardziej ergonomicznego kroju zostały

kieszenie.

leźć można szeroką paletę spodni, w któ-

wykonane ze stretchu – zarówno w środ-

rych dzięki zastosowaniu stretchu udało

ku, jak i na zewnątrz.

Popularnością zarówno wśród profesjonalistów, jak i domowych majsterko-

się znacząco podnieść wygodę i funkcjo-

W ekstremalnych warunkach pracy

wiczów cieszą się lekkie i trwałe spodnie

nalność użytkowania. Fachowcy nieuzna-

doskonale sprawdzają się z kolei natural-

warsztatowe 1459 z szybkoschnącego

jący kompromisów między praktycznością

nie ognioodporne spodnie multistandard

materiału. Zwiększoną swobodę ruchów

a estetyką z pewnością zwrócą uwagę

1587. Przeznaczone są m.in. do prac ser-

zapewniają wstawki ze stretchu w kroku,

na spodnie rzemieślnicze X1900, wyko-

wisowych w miejscach narażonych na

na plecach oraz kolanach, poddanych

rzystujące połączenie stretchu w kroku

działanie czynników szkodliwych, wy-

dodatkowo wstępnemu ukształtowaniu.
Spodnie posiadają kieszeń wewnętrzną
na komórkę oraz kieszeń na długopis
i nóż, przystosowaną zarówno dla osób
prawo-, jak i leworęcznych. W razie potrzeby istnieje także możliwość przedłużenia dołu nogawki. Warto zwrócić
uwagę, że model jest dostępny w aż 10
wariantach kolorystycznych. Jak większość elementów kolekcji Blåkläder, oferuje możliwość naniesienia na materiał
logotypu użytkownika, pozwalając na
personalizację stroju i unifikację wyglądu
firmowego zespołu.

Spodnie naturalne ognioodporne, rzemieślnicze ze stretchu (przód, tył), warsztatowe ze stretchem, fot. Blåkläder
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W MAGAZYNACH NA
POWAŻNIE ZACZYNAJĄ MYŚLEĆ

O KOMFORCIE PRACY
ZATRUDNIONYCH
SPIE BUILDING SOLUTIONS

• Boiska do siatkówki czy koszykówki, strefy relaksu jak w nowoczesnych biurach, a nawet
przedszkole – to obecnie oczekiwane i już spotykane „wyposażenie” parków magazynowych.
• Zarządzający przestrzeniami magazynowymi robią bardzo wiele, aby komfort pracy był tam
wysoki, coraz częściej to standardy znane do tej pory z biur.
• Czynnikiem decydującym o lokalizacji parku magazynowego nie jest już infrastruktura
i dobre drogi, a dostępność ludzi, którzy będą chcieli w obiekcie pracować.

Fot. SPIE Building Solutions
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W MAGAZYNIE JAK W BIURZE

posiłki. To jednak dopiero początek listy pozapłacowych profi-

Najemcy we współpracy z właścicielami obiektów magazyno-

tów oferowanych chętnym do pracy w magazynach.

wych bardzo wiele robią, żeby ludzie chcieli u nich pracować i nie

– Obsługujemy w Polsce prawie 5 milionów m2 powierzchni

dali się skaptować konkurencyjnej firmie. W większości dużych

parków logistycznych i coraz częściej spotykamy się z oczeki-

parków magazynowych normą jest już darmowy dowóz do pracy

waniami, aby warunki zapewniane pracownikom najemców były

i do domu, podobnie jak bezpłatne lub mocno dofinansowane

jak najwyższe. Realizujemy coraz więcej zamówień związanych

K U L T U R A

B E Z P I E C Z E Ń S T W A

bezpieczny magazyn kultura bezpieczen’stwa

CZYTASZ: W magazynach na poważnie zaczynają myśleć o komforcie pracy zatrudnionych

w perspektywie oszczędności np. wymianę oświetlenia na
ledowe, montaż instalacji solarnych, instalację automatycznych
odczytów zużycia mediów czy stacje ładowania pojazdów
elektrycznych. Pojazdy elektryczne są pożądane, bo zapewniają

Posiadanie odpowiednio

pracującym wygodne i komfortowe poruszanie się po parku lo-

zmotywowanej i zadowolonej

gistycznym nie zanieczyszczając przy tym środowiska – w przy-

z pracy załogi warunkuje suk-

Marta Zgnilec ze SPIE Building Solutions.

padku obiektów, które mają 100 tys. m2 to bardzo ważne – mówi

ces obiektu magazynowego.
CZAS ZAWSZE BYŁ NAJWAŻNIEJSZY. TERAZ
PRESJA JESZCZE WZROSŁA.
Posiadanie odpowiednio zmotywowanej i zadowolonej z pracy
z usługami tzw. hospitality. Jest ogromny nacisk na różne udogod-

załogi warunkuje sukces obiektu magazynowego. W czasach,

nienia. Chodzi tu np. o modernizację sposobu ogrzewania, poprawę

kiedy kupujący przez internet chcą dostawy jak najszybciej,

komfortu cieplnego, montaż klimatyzacji, nawilżania, stworzenie

najlepiej następnego dnia po zakupie, odpowiednio duża i „za-

przyjemnych kantyn czy dobrze wyposażonych stref relaksu

opiekowana” załoga jest kluczowa dla powodzenia biznesu.

i wypoczynku. Wszystko po to, żeby skusić pracownika i stworzyć

Bardzo wysokie są też wymagania od ludzi odpowiadających za

warunki, w których będzie się czuł dobrze. Centra logistyczne do-

serwis awaryjny.

ganiają biura, jeśli chodzi o standard i warunki pracy. Obiekty są wy-

– W przypadku dużych parków magazynowych są oczekiwa-

posażane w zielone dachy ze strefami chillout, boiska do siatkówki

nia, żeby w przypadku awarii poza godzinami obecności perso-

czy koszykówki, pracującym oferowane są nawet przerwy grupowe

nelu w obiekcie ekipa serwisowa pojawiała się w jak najkrótszym

po to, żeby mogli wspólnie rozegrać mecz. W jednym z parków,

czasie. 30 minut staje się standardem. Jeszcze ważniejsza jest

który będziemy obsługiwać, równocześnie z magazynem powstaje

jednak prewencja i kontrola instalacji pozwalająca uniknąć

przedszkole dla dzieci pracujących tam rodziców – mówi Marta

awarii. Wszystko po to, żeby wyeliminować przestoje, uniknąć

Zgnilec Kierownik Grupy Projektowej w SPIE Building Solutions.

nieprzewidzialnych zdarzeń. Oczywiście do tego potrzeba wieloletniego doświadczenia i elastyczności. Dla przykładu, wszelkie
przeglądy, w których konieczne jest wyłączenie mediów, wyko-

JUŻ NIE DROGI, A LUDZIE

nywane są w tym samym czasie, są skomasowane, po to, żeby

Do niedawna czynnikami decydującymi o lokalizacji nowego ma-

obiekt miał jak najmniej przestojów w pracy. W magazynach

gazynu była bliskość autostrady, przecięcia ważnych szlaków ko-

zawsze czas był priorytetem, ale teraz presja jeszcze wzrosła.

munikacyjnych, dobry poziom infrastruktury, ew. przychylność

Obsługujemy firmy, które dostarczają towar do klienta w dniu

samorządów. Teraz decydują ludzie, a dokładnie dostępność siły

zakupu – tam przestój w pracy magazynu jest nieakceptowalny

roboczej. Parki magazynowe powstają tam, gdzie są możliwości

– Marta Zgnilec ze SPIE Building Solutions.

pozyskania pracowników.

Powierzchnia magazynowa w Polsce w tym roku przekro-

Wg eksperta SPIE dawniej niemal w ogóle nie zwracano uwagi

czy liczbę 20 mln m2 – takie szacunki pojawiły się w raporcie

na komfort pracy w magazynie. Normą była niska temperatura,

„Market Outlook” przygotowanym przez monitorującą rynek

słabe ogrzewanie, brak wydajnej wentylacji czy miejsc wypo-

firmę CBRE. Tylko w tym roku przybędzie ponad 1,8 mln m2

czynku. Obecnie przeprowadzane są liczne modernizacje ist-

powierzchni magazynowej. Wzrost jest napędzany przez rozwój

niejących obiektów magazynowych mające na celu zwiększenie

rynku e-commerce, który jest wynikiem zmiany przyzwyczajeń

komfortu pracy czy bezpieczeństwa. Trendem, który wiąże się

zakupowych Polaków coraz chętniej zaopatrujących się w inter-

z tym jest także stawianie na proekologiczne rozwiązania. Wiele

necie. Nie bez znaczenia jest też legislacja (rozszerzany zakaz

z nich ma na celu obniżanie kosztów, ale coraz częściej chodzi też

handlu w niedziele), czy też po prostu rosnąca konsumpcja. To

o budowanie wizerunku nowoczesnego, przyjaznego środowi-

wszystko powoduje dynamiczny wzrost zapotrzebowania na

sku miejsca. To także ma zachęcić ludzi do pracy w takim miejscu.

powierzchnię magazynową. Nie brakuje inwestorów umiejących

– Właściciele centrów logistycznych zlecają nam wprowa-

szybko budować nowoczesne przestrzenie logistyczne, są za to

dzenie szeregu rozwiązań mających za zadanie wygenerowanie

poważne obawy, czy będzie w nich miał kto pracować.

K U L T U R A
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JAK DIGITALIZUJE SIĘ
BEZPIECZEŃSTWO PRACY

W BRANŻY FM
SPIE BUILDING SOLUTIONS

Branża FM szuka sposobu na optymalizację działań z zakresu BHP, które w tym sektorze
wiążą się z wyjątkową wielością i zróżnicowaniem zagrożeń. W coraz większym stopniu na
bezpieczeństwo pracy wpływa digitalizacja procesów, która także w zakresie BHP ma coraz
bardziej praktyczne zastosowanie. Potrzeby czy rozwiązania związane z BHP zmieniają się
znacznie szybciej niż ustawodawstwo i przepisy.
34
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bezpieczny magazyn kultura bezpieczen’stwa

CZYTASZ: Jak digitalizuje się bezpieczeństwo pracy w branży FM

Branża technicznego zarządzania nieruchomościami (FM – Faci-

Dobrym przykładem wskazywanym przez eksperta SPIE są też

lity Management) jest specyficzna z punktu widzenia BHP. Naj-

hulajnogi elektryczne, stosowane jako innowacyjne i praktycz-

większe firmy obsługują po kilkaset budynków rozproszonych po

ne rozwiązanie sprawnego przemieszczania się pracowników

całym kraju, w dodatku o różnej charakterystyce, przeznaczeniu,

w ramach kompleksu budynków czy obiektów wielkopowierzch-

parametrach jak np. wysokość czy kształt dachu, a także wypo-

niowych – np. magazynów. Brak krajowych regulacji w tym

sażeniu w infrastrukturę. W dodatku w obrębie (przed budyn-

zakresie spowodował konieczność skorzystania z wytycznych

kiem, w garażach, na parkingach) nowoczesnych budynków biu-

koncernowych.

rowych, handlowych, logistycznych czy budynków użyteczności
publicznej coraz częściej powstają stacje ładowania pojazdów
które należy przewidzieć i wdrożyć skuteczne zabezpieczenia

PRZED KOMPUTEREM BEZPIECZNIEJ
NIŻ NA DACHU

przed nimi. Od zespołów montujących i serwisujących takie

Jednym z trendów w zakresie bezpieczeństwa w branży FM jest

wyposażenie wymaga się dodatkowych umiejętności, szkoleń

digitalizacja. Proces, który ma na celu usprawnienie procesów

czy specjalistycznej wiedzy.

zarządzania i kontroli budynków jest też działaniem pozwala-

elektrycznych, co niesie dodatkowe potencjalne zagrożenia,

– Otoczenie, w którym działają specjaliści FM zmienia się dy-

jącym obniżać koszty zarządzania. Pozwala także lepiej radzić

namicznie, powstają nowe technologie i uwarunkowania, które

sobie na rynku pracy, na którym bardzo wyraźne są niedobory

jeszcze niedawno nie istniały, więc ich oddziaływanie na BHP nie

pracowników, szczególnie doświadczonych specjalistów FM. Ten

było możliwe do przewidzenia. Nadal zdarza się jeszcze jednak,

sam proces ma jednak także duże znaczenie przy zwiększaniu

że na etapie projektowania zapomina się o klapach rewizyjnych

bezpieczeństwa. Coraz częściej nakład pracy ludzkiej, szczegól-

umożliwiających dostęp do urządzeń, które muszą być cyklicznie

nie tej najbardziej ryzykownej, zastępuje elektronika.

serwisowane. Dbanie o bezpieczeństwo pracowników wymaga

– W nowoczesnym, wielopiętrowym budynku biurowym,

od nas skrupulatnej analizy zagrożeń i znacznie wyższej pre-

wieżowcu, jakich w Warszawie są dziesiątki i coraz więcej także

cyzji niż ta wymagana przez ogólne przepisy. Podam przykład:

w innych miastach, są setki czujników i punktów kontrolnych

wymagania w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

potrzebnych do prawidłowego działania budynku (np. ogrzewa-

wykonywania robót budowlanych wymagają zastosowania

nia, klimatyzacji, łączności czy działania sieci światłowodowych

odpowiedniego zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości

i infrastruktury teletechnicznej). Dane pozwalają też zapobiegać

w przypadku wykonywania robót w pobliżu krawędzi dachu

awariom. Niektóre z tych punktów kontrolnych są umiejsco-

płaskiego, ale już nie definiują parametrów konkretnej odległo-

wione w trudno dostępnych miejscach, np. w studzienkach,

ści. Dopiero w pismach fachowych określających zasady dobrej

maszynowniach, w strefie podsufitowej czy na dachach. Digita-

praktyki można znaleźć podpowiedź, że jest to odległość pracy

lizacja, czyli w tym przypadku wpięcie takich czujników w sys-

do 2 m od krawędzi dachu.
W branży FM takich przypadków jest wiele. Innym przykładem są okoliczności pracy
w przestrzeniach zamkniętych
np. w studzienkach kanalizacyjnych czy chłodniach, które
też niosą ze sobą specyficzne
zagrożenia – mówi Agnieszka
Wiatr Pełnomocnik Zarządu
ds. Systemów Jakości i Główny Specjalista ds. BHP w SPIE
Building Solutions Sp. z o.o.
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Urządzenia sterowania i kontroli
Fot. Log4.pl
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tem komputerowy, pozwala odczytywać parametry z ekranu
komputera, a nie np. z wysokiego dachu czy chłodni. Zatem taki
proces służy bezpieczeństwu, ponieważ eliminuje wiele sytuacji,
które potencjalnie mogą być dla pracowników niebezpieczne.
Innym przykładem są drony do inspekcji dachów czy systemów

Obsługą budynków zajmuje

znajdujących się w trudno dostępnych miejscach na wysokości.

się u nas blisko 500 osób,

Postępująca w bardzo szybkim tempie digitalizacja procesów
produkcyjnych jak i w obszarze utrzymania technicznego wy-

a nasi pracownicy obsługują

korzystująca IoT i M2M w dużej części eliminuje konieczność

ponad 200 obiektów o róż-

obecności pracowników w obszarach niebezpiecznych – mówi
Agnieszka Wiatr ze SPIE Building Solutions.

nym przeznaczeniu. Tak duża
grupa ludzi to różne przy-

CROWDSOURCING W BHP? BEZPIECZNIEJ
NIŻ WYMAGAJĄ PRZEPISY
Głównymi aktami prawnymi w zakresie BHP są dział X Kodeksu
Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

zwyczajenia i doświadczenie
przyniesione z wcześniejszych
firm. Czerpiemy pomysły na

z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpie-

usprawnienia bezpieczeństwa

czeństwa i higieny pracy. Zatem zasadnicze przepisy mają już

z wiedzy pracujących u nas

23 lata. Kiedy powstawały to np. komputery przenośne nie były
rozpowszechnione (co ma znaczenie w przypadku BHP w biurze),

specjalistów, niektóre z nich są

a pojazdów elektrycznych jeszcze nie było. Korporacje między-

wdrażane dla całej firmy.

narodowe mogą posiłkować się wytycznymi z centrali, są jednak
pewne rozwiązania, które w Polsce adaptuje się z wysokorozwiniętych krajów Europy Zachodniej. Często standardy BHP
ewoluują również na podstawie przepływu ludzi na rynku pracy.

Agnieszka Wiatr, Pełnomocnik Zarządu ds.
Systemów Jakości i Główny Specjalista ds. BHP
w SPIE Building Solutions Sp. z o.o.

– Obsługą budynków zajmuje się u nas blisko 500 osób,
a nasi pracownicy obsługują ponad 200 obiektów o różnym
przeznaczeniu. Tak duża grupa ludzi to różne przyzwyczajenia
i doświadczenie przyniesione
z wcześniejszych firm. Można powiedzieć, że stosujemy
pewną formę crowdsourcingu
BHP – czerpiemy pomysły na
usprawnienia bezpieczeństwa
z wiedzy pracujących u nas
specjalistów. Pracownicy są
zachęcani do zgłaszania rozwiązań i dzielenia się doświadczeniami związanymi z BHP.
Propozycje są następnie analizowane pod kątem zgodności z przepisami nadrzędnymi
i naszymi wewnętrznymi procedurami, a niektóre z nich
są wdrażane dla całej firmy –
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bezpieczny magazyn technologie

CZYTASZ: Seria innowacyjnych drukarek kompaktowych

SERIA INNOWACYJNYCH

DRUKAREK
KOMPAKTOWYCH
EDDING TECH SOLUTIONS
edding Tech Solutions, część niemieckiej firmy edding Group, ogłosiła wprowadzenie na
polski rynek serii drukarek kompaktowych oraz nowej technologii dynamicznego kodowania
uszeregowanego. Oficjalna inauguracja odbyła się w dniach 3–5 marca na Międzynarodowych
Targach Technologii Spożywczych w Warszawie, które zgromadziły czołowe firmy przemysłu
produkcji żywności i technologii bezpieczeństwa żywności, a także 9532 gości z całej
Europy. Zaprezentowane nowości to idealne rozwiązanie do oznaczania produktów
przemysłowych dla klientów biznesowych

Drukarki edding „in-line 12” i „portable
12” (przenośne) reprezentują nową generację kompaktowych drukarek przemysłowych. Zapewniają one wyjątkową niezawodność i są w stanie bezproblemowo
zintegrować się z operacjami i procesami
biznesowymi. Drukarka edding „in-line
12” została zaprojektowana tak, aby spełniała rygorystyczne standardy kodowania
linii produkcyjnej w branży żywności i napojów, natomiast model „portable 12”
to doskonałe rozwiązanie do wszystkich

Fot. edding Tech Solutions

zastosowań w branży logistycznej.
tów, Polska jest naturalnym partnerem

w budowanie specjalnie desygnowanego

dla firmy edding Tech. Z przyjemnością

zespołu, który zapewni pełne wsparcie

ZNACZENIE POLSKIEGO RYNKU DLA FIRMY EDDING TECH

dostarczamy nowe technologie do ko-

dla klientów i holistyczne podejście do

dowania i znakowania, które umożliwią

prowadzenia nowych operacji. Doświad-

Hannes Behacker, dyrektor zarządzający

naszym klientom biznesowym położenie

czenie edding Tech opiera się na założe-

firmy edding Tech Solutions, powiedział:

większego nacisku na rozwój ich podsta-

niu, że proste rozwiązania mają ogromne

„Wraz z powiększajacym sie rynkiem

wowej działalności”

znaczenie. Teraz nadszedł czas, aby polscy

żywności i napojów, centralną lokalizacją

Aby lepiej obsługiwać swoich klien-

w Europie i nowoczesną bazą konsumen-

tów w Polsce, firma inwestuje również

konsumenci doświadczyli i skorzystali
z tego podejścia.

T E C H N O L O G I E
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Fot. Axis Communications

MAGAZYN POD
KONTROLĄ
AXIS COMMUNICATIONS
Polski rynek logistyczny nieustannie się rozwija. Tylko w ubiegłym roku powstało prawie
3 mln m2 nowej powierzchni magazynowej. Wraz ze wzrostem konkurencji, coraz ważniejszym
aspektem staje się niezawodność przewoźników. Dlatego mówiąc o nowoczesnej i efektywnej
logistyce trudno pominąć odpowiednie zabezpieczenie towarów i miejsc ich przechowywania.
Pozwala ono wyeliminować nieprawidłowości, takie jak pomylone czy zagubione paczki. Aby
w łatwy i skuteczny sposób ograniczyć tego typu incydenty, warto postawić na nowoczesne
technologie, w tym monitoring wizyjny.
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CZYTASZ: Magazyn pod kontrolą

Między 2014 a 2018 rokiem, podaż powierzchni logistycznych
zwiększyła się o ponad 100 proc. W Polsce jest już ponad 19
mln m2 magazynów, co sprawia, że jesteśmy największym rynkiem magazynowym w Europie Wschodniej. Wiąże się to m.in.

Dzięki wykorzystaniu

z trendami konsumenckimi – według raportu Gemius „E-commerce w Polsce 2019”, już 62 proc. polskich internautów kupuje
online. Przedsiębiorcy z rynku e-handlu poszukują więc nie tylko
powierzchni magazynowej, ale także sposobów na optymalizację
swojej działalności.

monitoringu – łącząc obraz
wysokiej jakości i odpowiednie
oprogramowanie – możliwe
jest prześledzenie całkowitej

NOWE WYZWANIA LOGISTYCZNE
Zwiększająca się fragmentacja łańcucha logistycznego stwarza

drogi konkretnej paczki

nieznane wcześniej wyzwania dla branży TSL. Już dziś w ob-

przechodzącej przez magazyn.

szarze wsparcia powszechnie wykorzystywana jest telematyka.

Jeśli klient zgłosi pretensje

Najczęściej występującymi technologiami są dotąd kody kreskowe i czipy RFID (Radio Frequency Identification), które dzięki

dotyczące swojej przesyłki,

bramkom skanującym, przekazują do systemów śledzących

nie tylko będzie można

informacje o położeniu i zawartości każdej paczki. Jednak na-

dowiedzieć się, co się stało,

rzędzia tego typu, choć pozwalają wskazać, kiedy doszło do
nieprawidłowości, nie dają odpowiedzi, dlaczego tak się stało.

ale również pokazać mu

W dochodzeniu do źródła problemu mogą natomiast pomóc

nagrania.

systemy wizyjne.
Zainteresowanie monitoringiem w logistyce rośnie, przede

Dagmara Pomirska, Axis Communications

wszystkim dlatego, że można wykorzystać go w coraz szerszym
spektrum zastosowań. Wśród kluczowych korzyści wynikających z instalacji sieciowych kamer w magazynach można dziś
wymienić nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom,
ale także zwiększenie efektywności łańcucha logistycznego. Inteligentne rozwiązania wizyjne potrafią skutecznie monitorować
przepływ towarów i związane z nimi procesy.
Dzięki wykorzystaniu monitoringu – łącząc obraz wysokiej
jakości i odpowiednie oprogramowanie – możliwe jest prześledzenie całkowitej drogi konkretnej paczki przechodzącej przez
magazyn. Nagrania wideo odpowiadające numerom w systemie
tworzą bibliotekę nagrań: filmową historię wybranej paczki.–
Jeśli klient zgłosi pretensje dotyczące swojej przesyłki, nie tylko
będzie można dowiedzieć się, co się stało, ale również pokazać
mu nagrania – komentuje Dagmara Pomirska z Axis Communications. – W branży, w której codziennie składane są tysiące skarg
możliwość szybkiego sprawdzenia własnej odpowiedzialności
jest dla operatora ogromną zaletą – dodaje.
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Dagmara Pomirska z Axis Communications
Fot. Axis Communications
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Fot. Axis Communications

mówienie, daje obu stronom poczucie bezpieczeństwa – mówi
Tom Kjærulf, dyrektor ds. logistyki w EET Nordic. – Wcześniej
staraliśmy się wnioskować i szacować, jakie błędy mogły

Obecnie aż 99 proc. dostaw
firmy realizowanych jest tego
samego dnia, niezależnie od
docelowego miejsca wysyłki
w całej Europie.

wyniknąć. Teraz mamy dokładną informację na temat całego
procesu. Możliwość udowodnienia, że nasi pracownicy nie popełnili żadnego błędu, a ewentualne szkody nie wniknęły z ich
winy, pozwoliło nam ograniczyć koszty kontroli jakości. Klienci
znacznie chętniej akceptują decyzje dotyczące rozpatrywanej
reklamacji, gdy oprócz pisemnego uzasadnienia dostają nagranie wideo – podkreśla.
Obecnie aż 99 proc. dostaw firmy realizowanych jest tego
samego dnia, niezależnie od docelowego miejsca wysyłki
w całej Europie. Poza klientami, którzy mogą liczyć na terminową dostawę, komfort pracy zyskali także pracownicy
przedsiębiorstwa. Dzięki systemowi monitoringu łatwo można
bowiem zweryfikować źródło nieprawidłowości i tym samym
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TOWARY POD KONTROLĄ

wykluczyć błąd czy niestaranne wykonywanie obowiązków

O tym, jak ważna jest możliwość kontroli całego łańcucha

przez pracownika.

logistycznego, przekonała się firma EET Nordic, jeden z naj-

– Skuteczny monitoring musi być dostosowany do potrzeb

większych europejskich dystrybutorów części zamiennych i ak-

firmy i jej pracowników, efektywny kosztowo, a także spraw-

cesoriów elektronicznych. W ofercie przedsiębiorstwa znajduje

dzać się w każdych warunkach – dodaje Dagmara Pomirska

się ponad milion pozycji od takich marek jak IBM, Canon, Epson,

z Axis Communications. – Kluczowa dla podobnych rozwiązań

Lenovo, Samsung czy Hitachi. Przez centrum logistyczne EET

pozostaje otwartość systemu, czyli możliwość jego integra-

Nordic w duńskim Ballerup codziennie przepływają tysiące

cji z pozostałymi systemami bezpieczeństwa i zarządzania,

delikatnych części komputerowych. Właśnie dlatego firma po-

np. kontrolującymi dostępy w budynkach. Posiadanie takiej

trzebowała narzędzia skutecznej kontroli jakości świadczonych

otwartej platformy, umożliwia także jej późniejszą, stopniową

usług i zdecydowała się na wdrożenie systemu wizyjnego od

rozbudowę. Dzięki połączeniu technologii kamer IP z detekto-

Axis Communications.

rami ruchu, technologią radarową oraz odpowiednią analityką,

– Fakt, że obecnie jesteśmy w stanie udokumentować proces
i pokazać klientowi, w jaki sposób było przetwarzane jego za-

T E C H N O L O G I E

możliwe jest zabezpieczenie całej infrastruktury logistycznej
– podsumowuje.
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CZYTASZ: Kamery monitoringowe na podczerwień

KAMERY MONITORINGOWE

NA PODCZERWIEŃ
PANASONIC
Nowy poziom widoczności w nocy

Firma Panasonic wprowadza na rynek nowe kamery dozorowe i-PRO Extreme PTZ na podczerwień.
Wyznaczają one nowy standard jakości pod względem widoczności w nocy oraz związanych z tym
funkcji inteligentnych. Urządzenia mają zapewniać niezawodność
i cechują je minimalne wymagania w zakresie konserwacji, co
pozwala na maksymalne obniżenie ich całkowitego kosztu
użytkowania. Seria kamer PTZ na podczerwień obejmuje dwa
modele: WV-X6533LN z zaawansowaną funkcją 40-krotnego
zoomu i WV-S6532LN z 22-krotnym zoomem.

WIDOCZNOŚĆ W NOCY
Zarejestrowanie przy słabym oświetleniu i z dużej odległości
wyraźnych obrazów, które można wykorzystać jako materiał dowodowy, to nie lada wyzwanie w przypadku ochrony obiektów
zewnętrznych. Nowe kamery mogą rejestrować materiał z odległości aż 350 metrów nawet bez źródła oświetlenia. Poprawiają
widoczność dzięki połączeniu źródła światła widzialnego i diody
LED emitującej podczerwień oraz zastosowaniu nowego mechanizmu automatycznej ostrości z filtrem światła widzialnego.
Dzięki temu wiele źródeł światła w jednym kadrze nie stanowi
już problemu.
Aby można było rejestrować wyraźny obraz nawet z dużej
odległości, kamery wyposażono w opcjonalną, zaawansowaną
funkcję 40-krotnego zoomu optycznego z systemem inteligentnej stabilizacji. Absorbuje on wstrząsy i umożliwia rejestrowanie
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stabilnych obrazów także z daleka. Dzięki nachyleniu pod kątem
Model WV-S6532LN, fot. Panasonic
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Model WV-S6533LN, fot. Panasonic

30 stopni można bez

INTELIGENTNE SYSTEMY ANALITYCZNE

trudu uchwycić w ka-

Kamera do monitoringu może służyć jako odstraszacz, ale jej

drze strome drogi, wy-

potencjał można w pełni wykorzystać, łącząc ją z inteligent-

sokie budynki i trudno

nymi aplikacjami. Pozwolą one operatorowi zaoszczędzić czas

dostępne miejsca —

dzięki funkcjom automatyzacji i wysyłania powiadomień po

na przykład siedzenia

uruchomieniu wstępnie zdefiniowanych alertów lub wykonaniu

pod dachem stadionu.

wymaganych działań. Licencja na funkcję Inteligentne wykrywa-

Na kosztowną kon-

nie ruchu na obrazie wideo (i-VMD) jest dostępna bezpłatnie.

serwację kamery mają

Funkcja i-VMD może służyć do wyznaczania stref monitoringu

wpływ m.in. czynniki

oraz skanowania w poszukiwaniu wstępnie określonych lub nie-

pogodowe takie jak

oczekiwanych zachowań. Może to być wykrywanie i zgłaszanie

deszcz czy pył, które

czyjegoś wejścia na teren obiektu, osób kręcących się w okolicy,

mogą znacznie obni-

próby wyniesienia jakiegoś przedmiotu lub na przykład pojazdu

żyć jakość obrazu. Aby sprostać tym wyzwaniom, firma Panaso-

jadącego w niewłaściwą stronę na ulicy jednokierunkowej.

nic wyposażyła swoje nowe produkty w obiektyw z hydrofilową
powłoką ClearSight odporną na działanie gromadzącej się wody
deszczowej i pyłu oraz powstawanie zacieków. Dodatkowo

NISKI KOSZT UŻYTKOWANIA

nowy wbudowany system odmrażania zapobiega skraplaniu się

Aby obniżyć całkowity koszt użytkowania, firma Panasonic za-

pary wodnej i osadzaniu lodu na obiektywie nawet w ekstremal-

projektowała kamery z serii i-PRO Extreme z myślą o użytkowa-

nych warunkach pogodowych.

niu w trudnych warunkach oraz przetestowała je pod tym kątem,
co stanowi gwarancję działania przez długi czas. Kompleksowe
testy obejmują ekspozycję na pył, różne temperatury, wodę, wy-

OCHRONA W SIECI I STEROWANIE
PRZEPUSTOWOŚCIĄ

ładowania elektrostatyczne, wibracje i upadki oraz sprawdzanie

Aby zagwarantować, że nagrania CCTV są zabezpieczone przed

obniżyć koszty wymiany części i konserwacji, kamery PTZ na

dostępem osób nieuprawnionych, kamery podlegają ocenie pod

podczerwień mają bardzo odporny napęd zębaty mechanizmu

kątem luk w zabezpieczeniach. Mają certyfikat Digicert (dawniej

obrotowo-ruchowego, który wyróżnia się cztery razy dłuższym

Symantec), który potwierdza kompleksowe szyfrowanie danych,

czasem eksploatacji niż tradycyjne napędy z paskiem.

odporności na wandalizm na poziomie IK10. Aby dodatkowo

zgodność ze standardem FIPS140-2 CAVP oraz brak jakichkolwiek wbudowanych „tylnych drzwi”.

organizacji, która ma duże wymagania odnośnie danych siecio-

AKCESORIUM OPCJONALNE: NOWY
ŚWIATŁOWODOWY MODUŁ KONWERTERA
MULTIMEDIALNEGO

wych i pamięci masowej. Kamery Panasonic PTZ z diodą LED

Nowy, innowacyjny światłowodowy moduł konwertera multi-

do emisji podczerwieni są wyposażone w szeroką gamę funkcji

medialnego firmy Panasonic został wygodnie wbudowany we

inteligentnej kompresji, które umożliwiają ograniczenie nega-

wspornik kamery. W przypadku zakupu jako opcjonalne akce-

tywnego wpływu systemów dozorowych na organizację.

sorium dodatkowe można używać go także z kamerami PTZ

Systemy kamer do monitoringu o wysokiej rozdzielczości
mogą negatywnie wpłynąć na infrastrukturę informatyczną
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Kamera wykorzystuje kompresję w formacie H.265 oraz

z diodą LED do emisji podczerwieni. Takie rozwiązanie pozwala

najnowszą technologię Smart Coding firmy Panasonic, by

korzystać ze wszystkich zalet światłowodu podczas używania

zmniejszyć wymagania dotyczące przepustowości sieci i pamięci

zewnętrznych kamer PTZ, a także kamer kopułkowych i typu

masowej. Funkcja Auto VIQS automatycznie rozpoznaje obsza-

rybie oko firmy Panasonic. Eliminuje również ryzyko związane

ry, w których nie występuje ruch, automatycznie zmniejszając

z montażem osobnego modułu na kamerze lub w pobliżu na

ilość powiązanych z nimi danych. Kamera ma też wbudowaną

ziemi. Instalacja jest łatwiejsza i szybsza, a użytkownik nie musi

funkcję Smart Facial Coding, która wykrywa twarze i rejestruje

marnować czasu na wybór i ocenę poszczególnych optycznych

je w wysokiej jakości.

konwerterów multimedialnych.
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CZYTASZ: Nowa koncepcja bezpieczeństwa i funkcjonalności w magazynie

Fot. Remmert

NOWA KONCEPCJA
BEZPIECZEŃSTWA
I FUNKCJONALNOŚCI
W MAGAZYNIE
REMMERT
Remmert wspiera Constellium w modernizacji magazynu wysokiego składowania
w zakładzie produkcyjnym.
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Constellium jest światowym producentem aluminiowych ele-

Przez lata firma Remmert rutynowo przeprowadzała konser-

mentów konstrukcyjnych dla przemysłu motoryzacyjnego. Jako

wację magazynu kasetowego trzy razy w roku – co przyczyniło

dostawca dla znanych producentów samochodów firma posiada

się do dobrego ogólnego stanu magazynu. Mimo, że wykazywał

własny zakład w Dahenfeld obok Neckarsulm z magazynem wy-

oznaki zużycia związanego ze swoim wiekiem, system działał

sokiego składowania, z którego zaopatrywani są lokalni klienci.

stabilnie i w dużej mierze bezawaryjnie, jak wynika z rozmów

Aby dostosować powierzchnię magazynową do rosnących

z operatorami.

potrzeb codziennej działalności w dłuższej perspektywie czasowej, Constellium zlecił firmie Remmert modernizację magazynu
tego działania było unowocześnienie systemu, a tym samym

INTENSYWNA ANALIZA EKSPERCKA
AKTUALNEGO STANU

zagwarantowanie dostaw części zamiennych na przyszłość.

W zakresie modernizacji, pierwszym celem ekspertów ds.

Rzut okiem na etapy projektu wyraźnie potwierdza: diabeł tkwi

intralogistyki firmy Remmert było zaoferowanie klientowi sys-

w szczegółach.

temu RetroCheck. W ramach tego specjalnego procesu, technik

i wdrożenie oprogramowania do zarządzania magazynem. Celem

Constellium przechowuje w magazynie wysokiego składowa-

sterowania i projektant firmy Remmert spędzili jeden dzień

nia profile aluminiowe do produkcji elementów konstrukcyjnych.

w zakładzie Constellium, aby przeanalizować aktualną sytuację

Kiedy w 2016 roku przedsiębiorstwo rozpoczęło rozmowy

i na tej podstawie sporządzić raport. Każdy komponent pod-

z firmą Remmert, program obejmował nie tylko modernizację

dano krytycznej ocenie i ustalono dostawę części zamiennych.

samego magazynu, ale również aktualizację oprogramowania

Dodatkowo, sprawdzono mechanikę systemu zgodnie z wcze-

do zarządzania magazynem. Ówczesny system dobrze służył

śniej określonymi priorytetami. Te rutynowe działania stanowią

użytkownikom przez długi czas, ale teraz wymagał moderniza-

podstawę do dalszego przygotowywania ofert w porozumieniu

cji. To samo dotyczyło niektórych komponentów elektrycznych

z klientem oraz jego zdefiniowanymi celami i wymaganiami.

zainstalowanych w magazynie, z których część nie była już
dostępna na rynku.

Rezultat: Podstawowa konstrukcja magazynu wysokiego
składowania okazała się przez lata bardzo trwała. Jednak
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CZYTASZ: Nowa koncepcja bezpieczeństwa i funkcjonalności w magazynie

technologia bezpieczeństwa musiała zostać zmodernizowana,
tak aby była zgodna z najnowszym stanem techniki. Konkretny

PODSUMOWANIE

pakiet działań obejmował aktualizację oprogramowania do

Po zakończeniu fazy projektu osiągnięto wyraźną poprawę, która

systemu Pro WMS oraz wymianę i modernizację sterowników,

była możliwa tylko dzięki modernizacji: „Oprogramowanie do

fotokomórek, czujników i panelu sterowania. Zlecenie zostało

zarządzania magazynem, z którego obecnie korzystamy, jest nie

pomyślnie zakończone na początku 2019 r., przeprowadzono

tylko najnowocześniejsze, ale również optymalizuje wszystkie

też wszystkie działania modernizacyjne. Od tego czasu ma-

nasze operacje w zakładzie, a tym samym przepływ materia-

gazyn elementów długich Remmerta spełnia swoje funkcje

łów” – mówi Valentin Chitic, kierownik zakładu w Constellium.

w Constellium.

Karsten Kipka, kierownik projektu RetroFit w firmie Remmert
komentuje: „W przypadku wystąpienia problemów, możemy
w każdej chwili skuteczniej pomóc poprzez infolinię lub połączyć

ZWIĘKSZENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA

się zdalnie z oprogramowaniem. W przypadku zażądania zmian

Oprócz aktualizacji systemu informatycznego konieczna była

w zakresie procesów lub dialogów, możemy teraz natychmiast

również modernizacja systemu, ze szczególnym uwzględnie-

znaleźć rozwiązania i wdrożyć je.” Jednak nie tylko rezultat jest

niem wymogów bezpieczeństwa pracy. Systemy zostały zmo-

zadowalający, ale także poszczególne etapy pracy i projektu.

dernizowane, szczególnie pod kątem fotokomórek i systemów

„Cieszymy się, że mogliśmy współpracować przy tym projekcie

ochrony osobistej, zgodnie z normą DIN EN 13849-1. W chwili

z naszym wieloletnim partnerem Constellium, a tym samym

pierwszej instalacji magazynu jednokanałowa technologia

zaoferować nasze doświadczenie oraz niezawodne i trwałe

bezpieczeństwa była standardem technicznym. W międzycza-

produkty” – dodaje Kipka. Projekt ten, po raz kolejny pokazał,

sie opracowana została odpowiednia technologia z dwoma

że to właśnie szczegóły mają istotne znaczenie i decydują o wy-

kanałami, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku

dajności systemu. Po modernizacji nic nie stoi na przeszkodzie

awarii. Wymóg ten dotyczy wszystkich elementów istotnych

sprawnej pracy magazynu w nadchodzących latach.

z punktu widzenia bezpieczeństwa, takich jak wyłączniki awaryjne i inne elementy.
Aby zapewnić przestrzeganie harmonogramu od samego
początku, firma Remmert, jako jedyny wykonawca, zrealizowaz modernizacją elektromechaniczną, w zakładzie klienta przez

PROJEKT:

tydzień pracowało do trzech specjalistów. Podłączenie nowego

MODERNIZACJA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADO-

systemu zarządzania magazynem stanowiło drugą fazę, pod-

WANIA I WDROŻENIE ORAZ AKTUALIZACJA OPRO-

czas której w Constellium przez tydzień pracowały dwie osoby.

GRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM

W obu tych fazach, Remmert wysłał do Neckarsulm mechani-

W NECKARSULM

ła projekt w dwóch etapach. W pierwszym etapie, związanym

ków, elektryków, techników sterowania i ekspertów w dziedzinie
IT. Szczególnym wyzwaniem było ograniczenie do minimum

» Okres realizacji: Wiosna 2018 r. do początku 2019 r.

wymaganej fazy wyłączenia magazynu. Aby możliwie ograniczyć

» Operator: Constellium

straty produkcji, większość prac wykonywana była w dni między

» Najważniejsze cele modernizacji: Zwiększenie bezpie-

świętami lub podczas zaplanowanych urlopów.

czeństwa pracy systemu i aktualizacja infrastruktury informatycznej oraz procesów i dostaw części zamiennych
» Najważniejsze rezultaty modernizacji: Aktualizacja

NIEZAWODNE POŁĄCZENIE DLA
POWODZENIA PROJEKTU
Kolejnym wyzwaniem, któremu należało stawić czoła podczas

standardów bezpieczeństwa w funkcjonowaniu magazynu i nowoczesne rozwiązanie informatyczne
» Generalny wykonawca, podwykonawcy i usługi:

realizacji projektu, były wysokie wymagania klienta w zakresie

RetroCheck – wdrażanie projektu przez firmę Remmert

bezpieczeństwa, co wymagało wcześniejszego przekazania

» Sprzęt i dostawcy: Magazyn elementów długich

odpowiednich informacji. Ponadto dla wszystkich systemów

Remmert

należało umożliwić dostęp zdalny i połączenie telefoniczne
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przez Internet.
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Fot. Veeam

DZIEŃ OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH 2020:

OGRANICZANIE
RYZYKA W ERZE
TRANSPARENTNOŚCI
DANIEL FRIED, VEEAM
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CZYTASZ: Dzień Ochrony Danych Osobowych 2020: Ograniczanie ryzyka w erze transparentności

Kwestie ochrony danych osobowych i prywatności do
niedawna zajmowały jedynie wąską grupę specjalistów
w przedsiębiorstwach i instytucjach. Jeśli ktoś nie był
konsultantem ds. informatyki albo prawnikiem, nie interesował
się zgodnością procedur z zasadami ochrony prywatności.
W jaki sposób zatem udało się osiągnąć stan, w którym wiele
organizacji jest prawnie zobowiązanych do zatrudnienia
inspektora ochrony danych? Dlaczego menedżerowie tak
bardzo interesują się strategią ochrony danych i polityką
prywatności swoich przedsiębiorstw?

Można by pomyśleć, że prywatność to obszar, który na dobre

bardziej powszechnym stosowaniem komputerów do przetwa-

zaistniał dopiero w 2018 roku, ale oczywiście nie jest to praw-

rzania i przechowywania informacji osobowych.

dą. Patrząc z antropologicznego punktu widzenia, już od ponad

Dyskutując na temat ochrony danych, powinniśmy pamiętać

3000 lat ludzie dążą do prywatności. Świadczą o tym chociażby

o kontekście historycznym, jednak rzeczywiście rok 2018 należy

wewnętrzne ściany odgradzające poszczególne izby w domo-

uznać za przełomowy. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

stwach, wynalazek znany od wielu setek lat. Znana nam dziś

(RODO) obowiązuje dopiero od niecałych dwóch lat, ale ma zna-

koncepcja „prawa do prywatności” rzeczywiście pojawiła się

czący wpływ na funkcjonowanie rynku. Przepisy są bardzo szczegó-

wcześniej, wymieniono je jako jedno z praw człowieka w po-

łowe, co umożliwia ich egzekucję, a organy regulacyjne nie wahają

wszechnej deklaracji z 1948 roku. Państwem, które jako pierw-

się skorzystać z dostępnych środków. Wysokość nałożonych do

sze wprowadziło krajowe przepisy dotyczące ochrony danych,

tej pory kar wynosi prawie 429 mln EUR. Ta wartość powinna dać

była Szwecja. Stało się to w roku 1973, a ten pierwszy konkretny

nam do myślenia — każde przedsiębiorstwo, które przetwarza dane

krok zmierzający do regulacji prawnej zagadnień ochrony danych

obywateli Unii Europejskiej, musi mieć świadomość potencjalnych

również stanowił reakcję na obawy społeczne związane z coraz

skutków nieprzestrzegania wymagań dotyczących ochrony danych.

K O M E N T A R Z

47

LUKA KOMPETENCYJNA
Rozporządzenie RODO nie tylko wyznacza bardziej przejrzyste
ramy prawne procedur przetwarzania danych, ale także koncentruje się na prawach osób indywidualnych. Nie opiera się na standar-

Nie każdy podmiot jest

dach technicznych i wymaganiach dotyczących oprogramowania,

zobowiązany przez RODO do

tylko na podstawowych prawach obywatelskich i sposobach ich
respektowania przez przedstawicieli biznesu. Jednym z bardziej

powołania inspektora ochrony

konkretnych zapisów RODO jest artykuł 37, który stwierdza, że

danych, jednak wykonanie

niektóre przedsiębiorstwa mają obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych. Szczególnie dotyczy to instytucji i firm, których

takiego kroku jest zalecane

główna działalność wymaga systematycznego monitorowania

w przedsiębiorstwach, które

osób fizycznych na dużą skalę lub przetwarzania na dużą skalę

chcą zadbać o prawidłowość

danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

procesów przetwarzania.

Nie każdy podmiot jest zobowiązany przez RODO do powołania
inspektora ochrony danych, jednak wykonanie takiego kroku jest

W najnowszym raporcie

zalecane w przedsiębiorstwach, które chcą zadbać o prawidłowość procesów przetwarzania. W najnowszym raporcie Veeam

Veeam Cloud Data

Cloud Data Management Report stwierdzono, że firmy z różnych

Management Report

branż zamierzają wydać średnio 41 mln USD na wdrażanie technologii związanych z inteligentną analizą danych, nic zatem dziwnego,

stwierdzono, że firmy

że doświadczeni inspektorzy ochrony danych stali się poszukiwani

z różnych branż zamierzają

na rynku. W roku 2018, po wejściu RODO w życie, pojawiło się

wydać średnio 41 mln USD

75 tysięcy stanowisk inspektora ochrony danych do obsadzenia,

na wdrażanie technologii

z czego na Europę i Stany Zjednoczone przypada 28 tysięcy.
Zwłaszcza w tym przejściowym okresie przedsiębiorstwa mu-

związanych z inteligentną

szą zadbać o rozwój kultury organizacyjnej opartej na transpa-

analizą danych

rentności w obszarze wykorzystania przetwarzanych danych.
Nie każdy pracownik musi być ekspertem w tej dziedzinie,
jednak wszyscy powinni zrozumieć i uwzględnić pewne podstawowe zasady. Ponadto, mimo że właścicielem procesów
zapewnienia zgodności z RODO jest inspektor ochrony danych,
ostatecznie odpowiedzialność za ich realizację spoczywa na dy-

gdzie cyberprzestępcy szyfrują dyski i żądają okupu za odzy-

rektorze generalnym. Warto dodać, że kwestia ochrony danych

skanie dostępu do danych. We współczesnej gospodarce dane

wiąże się nie tylko z zagadnieniami biznesowymi, ale także tech-

są często najcenniejszymi aktywami firm, a bez dostępu do nich

nologicznymi. Dlatego przedsiębiorstwa muszą przygotować

część z nich nawet upada. Pokazało to badanie amerykańskiego

strategię informatyczną, która umożliwi zastosowanie procedur

Biura ds. Pracy2 (US Bureau of Labor) które wykazało, że aż 93

ochrony danych opartych na solidnych podstawach.

proc. firm złożyło w ciągu roku wniosek o upadłość. A jak wygląda

„Również w Polsce coraz więcej firm dostrzega konieczność

ochrona danych w praktyce? Z raportu „Cloud Data Managment”3

ochrony danych na każdym z etapów jej przetwarzania i przecho-

wynika, że w przeciągu roku firmy borykają się średnio z od 5 do

wywania, w tym potrzebę tworzenia kopii zapasowych. Ma to na

10 nieplanowymi przestojami, a ich średni czas trwania wynosi

celu nie tylko zapewnienie zgodności z RODO. Google przeprowa-

65 minut. Jako największe negatywne skutki przedsiębiorcy

dziło badania , z których wynika, że prawie 9% twardych dysków

wskazują utratę zaufania klientów (54%), szkody wizerunkowe dla

ulega awarii w przeciągu pierwszych trzech lat pracy. Obserwuje

marki (38%) oraz utratę zaufania pracowników (37%).. Jak zatem

1

się także wzrost ukierunkowanych ataków typu ransomware,
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1

Google „Failure Trends in a Large Disk Drive Population”
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2
3

National Archives & Records Administration in Washington
https://go.veeam.com/cloud-data-management-report-2019
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CZYTASZ: Dzień Ochrony Danych Osobowych 2020: Ograniczanie ryzyka w erze transparentności

widać, powodów to wdrożenia systemu

kończona. Rozporządzenie RODO na-

elementem strategii ekspertów, jednak

kopii bezpieczeństwa jest całkiem sporo”

dal będzie w istotny sposób wpływać na

kwestie prywatności i ochrony danych

– komentuje Andrzej Niziołek, dyrektor

funkcjonowanie rynku, ponieważ przed-

dotyczą przede wszystkim ludzi. Dlatego

regionalny w Veeam Software, dostawcy

siębiorstwa muszą dostosować się do

najskuteczniejsze okażą się inwestycje

profesjonalnych narzędzi do backupu.

jego wymagań, a organy nadzoru staną

we współpracę z zaufanymi partnerami,

się mniej pobłażliwe dla podmiotów, któ-

którzy potrafią przygotować pracowni-

re nie przestrzegają przepisów. Kolejne

ków dowolnego szczebla do realizacji

LUDZIE SĄ NAJWAŻNIEJSI

kary i pogorszenie reputacji różnych firm

procesów zapewnienia zgodności z prze-

Z badań przeprowadzonych na zlecenie

wpłynie na wzrost zapotrzebowania na

pisami i którzy pomogą stworzyć kultu-

firmy Veeam wynika, że w skali global-

doświadczonych inspektorów ochrony

rę organizacyjną opartą na prawdziwej

nej trzy czwarte osób podejmujących

danych — osób gotowych do podjęcia

transparentności danych.

decyzje w kwestiach informatycznych

wyzwań związanych z problematyką

zamierza skorzystać z funkcji zarządzania

ochrony danych w organizacji. Inwesty-

Daniel Fried, dyrektor generalny i wice-

danymi w chmurze jako metody umoż-

cje w technologie takie jak zarządzanie

prezes ds. regionu EMEA i globalnych

liwiającej bardziej inteligentne działa-

danymi w chmurze staną się kluczowym

kanałów sprzedaży, Veeam

nie przedsiębiorstwa. To podejście łączy
różne obszary, takie jak tworzenie kopii zapasowych, replikacja i odtwarzanie
po awarii, w ramach całego środowiska
chmury i mechanizmów zarządzania danymi stosowanych w firmie. Zapewniona
zostaje stała dostępność, odtwarzalność
i ochrona danych. Jednak podobnie jak
w przypadku zagadnień ochrony danych,
w funkcjonowaniu infrastruktury informatycznej najważniejsze są działania podejmowane przez ludzi. Przedsiębiorstwa
muszą obecnie zapewnić wyjątkowy poziom ochrony cennych informacji, dlatego dyrektorzy generalni, dyrektorzy ds.
informatyki oraz inspektorzy ochrony
danych poszukują zaufanych partnerów,

KONFERENCJE
TECHNICZNE
PRELEKC J E

|

W Y S TA W C Y

|

W A R S Z TAT Y

których pomoc pozwoli ograniczyć ryzyko
w procesach zarządzania danymi. Pomoc
ta może polegać na konfigurowaniu systemów zarządzania danymi, prowadzeniu
szkoleń technicznych dla administratorów albo przygotowaniu podstawowych
szkoleń dotyczących ochrony danych,
przeznaczonych dla użytkowników końcowych.
Dzień Ochrony Danych Osobowych to
dobra okazja do zastanowienia się nad
sposobami użycia i metodami dostępu
do danych. Rozpoczęła się kolejna dekada XXI wieku, jednak warto pamiętać,

Szukasz skutecznych metod
zoptymalizowania produkcji?
Chcesz poznać nowości,
o których wcześniej nie słyszałeś?
Nie wiesz, jak podejść do wdrożenia
zaawansowanych technologii?
Zapraszamy do skorzystania z wiedzy
i praktyk najlepszych inżynierów!
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że transformacja jeszcze nie została za-

W W W . K O N F E R E N C J ET E C H N I C Z N E . P L
W Y W I A D

POLISA OD UTRATY
ZYSKU? TAK, ALE
UBEZPIECZYCIELE
STAWIAJĄ WARUNKI
SPIE BUILDING SOLUTIONS
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System przeciwpożarowy, fot. SPIE Building Solutions
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CZYTASZ: Polisa od utraty zysku? Tak, ale ubezpieczyciele stawiają warunki

Nieplanowana przerwa w działalności produkcyjnej lub
problemy z magazynowanymi produktami oznaczają
gigantyczne straty dla biznesu. Od utraty zysku wskutek
awarii linii produkcyjnych czy zepsucia składowanych towarów
można się ubezpieczyć. Ubezpieczyciele nakładają na klientów
obowiązek starannego zarządzania znajdującym się w hali
produkcyjnej lub magazynie mieniu – niedopełnienie go
skutkuje brakiem odszkodowania.

Przerwa w produkcji czy zniszczenie towarów w magazynie to

przychodów. Polisa pozwala na pokrycie przez ubezpieczy-

poważny problem dla biznesu. W skrajnych przypadkach przed-

ciela kosztów stałych (np. wynagrodzeń czy rat kredytowych),

siębiorstwa mogą się z nich finansowo nie podnieść.

utraconego księgowego zysku brutto, a także innych kosztów

– To oczywiście zależy od skali biznesu, ale nietrudno o przy-

powiązanych ze szkodą w mieniu (np. koszty przeniesienia pro-

kłady firm z branży przemysłowej, dla których nawet krótka

dukcji do drugiej lokalizacji, pracy w godzinach nadliczbowych,

chwila przestoju linii produkcyjnej oznacza straty liczone w mi-

a nawet zakup gotowych wyrobów u konkurencji i wynikające

lionach. W obiektach magazynowych odpowiednikiem tego

z tego koszty rebrandingu).

przykładu są wszelkie utrudnienia w wydawaniu produktów

– Bardzo ważny jest katalog zdarzeń, po których ubezpieczy-

przewoźnikom i problemy z zapewnieniem przechowywanym

ciel wypłaca odszkodowanie. W umowach od ognia i innych

towarom odpowiednich warunków, np. wilgotności powietrza

zdarzeń losowych niekiedy zakłady ubezpieczeń ograniczają

czy temperatury – mówi Rafał Baranowski, Dyrektor Operacyj-

się do objęcia ochroną tylko podstawowych zdarzeń jak pożar,

ny w SPIE Builiding Solutions, firmie zajmującej się
w Polsce m.in. obsługą techniczną (Facility Management – FM) obiektów przemysłowych i logistycznych.
Przedsiębiorstwa mogą ubezpieczyć się od utraty
zysku związanej z przestojem działalności wskutek
awarii urządzeń technicznych.

JAK DZIAŁA POLISA?
Ubezpieczenie przerw w działalności dostępne jest
wyłącznie jako rozszerzenie ochrony firmowego
mienia. Warunkiem odpowiedzialności z polisy jest
bowiem zaistnienie szkody majątkowej (uszkodzenie
lub utrata ubezpieczonego mienia) skutkującej rów-
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nież brakiem produkcji, a co za tym idzie brakiem
Fot. Log4.pl
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uderzenie pioruna czy wybuch. Trzeba dodatkowo uzgodnić

i klimatyzacji, wymianę materiałów eksploatacyjnych, itp. Jednak

objęcie ochroną innych szkód związanych z pogodą, np. zalaniem

termin „zachowanie należytej staranności” oznacza też zarządza-

czy silnym wiatrem. Na rynku dostępne są jednak majątkowe

nie ryzykiem specyficznym dla poszczególnych kategorii biznesu.

ubezpieczenia typu „all risks” (od wszystkich ryzyk), zarówno

Na co innego kładzie nacisk producent części samochodowych,

związane z zabezpieczeniem przed ryzykami żywiołowymi,

a na co innego dystrybutor bardzo wrażliwych na działanie

a także skutkami awarii lub uszkodzenia używanych do pro-

temperatury produktów.

dukcji maszyn. Objęcie ochroną majątku za pomocą takich

– W branży produkcyjnej absolutnie priorytetowe jest zapew-

polis, umożliwia również szersze zabezpieczenie stabilności

nienie sprężonego powietrza do linii produkcyjnej, bo jego brak

finansowej przedsiębiorcy za pomocą polisy przerw w działal-

powoduje największe szkody. Z kolei jeden z naszych klientów

ności. Konstruując program ubezpieczenia warto poradzić się

oczekuje przede wszystkim „walki” z wilgocią, ponieważ magazy-

brokera, który jako specjalista na rynku ubezpieczeń będzie

nuje cygara. W przypadku produktów mrożonych najważniejsza

w stanie doradzić właściwe rozwiązanie – wyjaśnia Łukasz Zoń,

jest stała dostawa prądu do urządzeń chłodniczych – tłumaczy

prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych

Rafał Baranowski ze SPIE Building Solutions.

i Reasekuracyjnych.

Aby zyskać pewność, że niezbędne do prowadzenia biznesu

Co ważne, ubezpieczyciele zapisami ogólnych warunków

urządzenia będą pracowały bez przestojów, przedsiębiorstwa

ubezpieczenia (OWU) nakładają na przedsiębiorstwa obowiązek

oczekują od firm FM stałej obecności na terenie zakładów pro-

zachowania należytej staranności w zapewnieniu bezpieczeń-

dukcyjnych czy magazynów zespołów złożonych z wszechstron-

stwa mieniu znajdującemu się w obiekcie produkcyjnym czy

nych specjalistów. Pozwala to na bieżący nadzór nad maszynami

magazynowym. Uzależniają od tego wypłatę odszkodowania.

i instalacjami, ale też na szybką reakcję na usterki.

Oznacza to, że ubezpieczyciele wymagają m.in.:
» utrzymania dobrego stanu technicznego obiektu i znajdującego się w nim mienia,
» instalację i eksploatację maszyn zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentów lub dostawców,
» konserwację mienia i reagowanie na usterki,

– To ważne z punktu widzenia wymaganego przez ubezpieczycieli minimalizowania rozmiaru szkody. Dzięki obecności techników na miejscu skraca się także czas ewentualnych przestojów,
co zmniejsza wartość strat przez nie generowanych – dodaje
Rafał Baranowski.
W kontekście utrzymania technicznego budynku przedsię-

» zastosowania działań, które pozwolą zminimalizować

biorstwa powinny również pamiętać, że każda modyfikacja

skutki powstałej szkody i jak najszybszy powrót do pełnej

objętego ubezpieczeniem mienia, np. usprawnienie maszyny lub

działalności.

zakup nowej, powinna być zgłoszona ubezpieczycielowi.

W praktyce sprowadza się to do prowadzenia stałej obsługi
obiektu w zakresie FM. Przedsiębiorstwa rzadko kiedy mają
wewnętrzne działy, które zapewniają specjalizację techniczną

Rafał Baranowski, Dyrektor Operacyjny
– SPIE Building Solutions Sp. z o.o.

na odpowiednim poziomie.
– Ubezpieczycielom, podobnie jak przedsiębiorstwom, zależy,
aby rozmiar szkody był jak najmniejszy i przestój jak najkrótszy.
Dlatego umieszczają w OWU zapisy dotyczące tego typu obowiązkowych działań. Oprócz tego warto pamiętać, że jednym
z podstawowych wyłączeń odpowiedzialności jest tzw. rażące
niedbalstwo, a więc sytuacja, w której do szkody doszło w wyniku nieodpowiedzialnego czy lekkomyślnego działania – dodaje
Łukasz Zoń.

OBOWIĄZKOWA „NALEŻYTA STARANNOŚĆ”
Firma FM ma oczywiście katalog uniwersalnych zadań do
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wykonania w obiektach, np. kontrolę i konserwację systemów
przeciwpożarowych, przeglądy instalacji elektrycznej, wentylacji
Fot. SPIE Building Solutions
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CZYTASZ: Analiza uszkodzeń regałów

ANALIZA
USZKODZEŃ REGAŁÓW
CZĘŚĆ 2

TOMASZ CHOJNACKI

Zmniejszanie ilości uszkodzeń jako element systemu proceduralnego wynikającego
z normy PN-EN 15635. Studia przypadków.
Kontynuujemy temat analiz przypadków niezgodności regałów jako elementu bezpieczeństwa
magazynu, a w szczególności realizacji procedury zmniejszania ilości uszkodzeń. Autor kieruje te
treści głównie pod adresem PRSES, choć i nie jeden inspektor realizujący przeglądy eksperckie
pozyska tu użyteczną wiedzę.

Raz jeszcze przypominamy, że norma PN-EN 15635 nie jest

spoinowym (spawanym), które uległo zerwaniu. W tej

podręcznikiem „skrojonym” pod przeglądy regałów, ale stanowi

sytuacji, kołnierz jest w prawdzie połączony ze słupem,

zbiór wytycznych jakie mają funkcjonować w całym okresie

ale wobec braku połączenia ze stopą nie może pracować

użytkowania regałów wraz z procedurami i wymaganiami jakie

(umożliwiać przekazywania obciążenia) w sposób pra-

mają być spełniane przez różne podmioty obecne w eksploatacji

widłowy. Element nie spełnia swojej funkcji, nadajemy

tego wyposażenia.

mu „czerwony” kod uszkodzenia i wskazujemy konieczność niezwłocznej wymiany na nowy.
Ale to nie wszystko, zdeformowany jest również słup,

PRZYPADEK 4. USZKODZENIE SPOINY
W STOPIE REGAŁOWEJ
1.

a główna powierzchnia deformacji znajduje się pod
„kołnierzem”. Nie jest więc możliwy dokładny pomiar

Charakterystyka niezgodności. Dokument PN-EN 15635

odkształcenia poprzez przyłożenie liniału. Można jednak

wskazuje na główne elementy badania w odniesieniu

stwierdzić organoleptycznie (zdjęcie pochodzi jak zawsze

do konstrukcji regałowej. Znajdujemy tu m.in. pęknięcia

z rzeczywistego przeglądu) deformacje stopy i słupa

spoin, a także stan i efektywność wszystkich elementów.

wokoło kołnierza oraz stwierdzić, że dopuszczalne 3mm

Niniejsza stopa charakteryzuje się właśnie połączeniem

zostały tutaj przekroczone, co najmniej 2-krotnie.
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Przypadek 4.
Uszkodzona stopa słupa
(pęknięcie kołnierza)

2.

Przyczyna i analiza. Trudno stwierdzić jednoznacznie jaka
jest prawdziwa przyczyna zaistniałego uszkodzenia, ale
bez trudu można zauważyć miejsca otarć i wgięć na słupie, wskazujących, że dochodziło tutaj do częstszego
kontaktu (najprawdopodobniej) wózka ze słupem (przesłanką jest tu również wysokość uszkodzenia). Trudno też
stwierdzić czy uszkodzenie do swojej postaci dochodziło
stopniowo czy może było to efektem pojedynczego udaru. Mając na uwadze fakt licznych „obrażeń” słupa i jego

Fot. Archiwum autora

późniejszy (tj. do czasu przeglądu) żywot, uważamy
że były to uszkodzenia o minimalnym charakterze (słup
stoi, nie został ścięty ani złamany czy wyrwany). Bez

ochraniacza w postaci metalowej osłony, w zależności

względu na to, można było tego uniknąć gdyby zastoso-

różnych czynników, wynosi w przybliżeniu 70-100 zł,

wana była odpowiednia ochrona, np. metalowa osłona

więc oszczędność ok. 200 zł można było już wygenero-

słupa (nazywana też ochraniaczem, odbojnicą, itp.).
3.

4.

Dalsze działania. Wobec powyższego uszkodzenia, dla

wać w momencie instalacji regałów.
5.

Komentarz dodatkowy. Uszkodzenie mocno sugeruje

jednej (małej) stopy konieczne jest rozładowanie 2 zatok

przyjrzeć się środowisku pracy. Skoro słup był wielokrot-

regałowych, demontaż wszystkich belek, rozkręcenie

nie poddany (prawdopodobnie „lekkiemu”) uderzeniu, czy

ramy i wymiana elementów na nowe. Muszą to zrobić

nie oznacza to, że albo kierowcy nie potrafią pracować

osoby odpowiednio przeszkolone i muszą to zrobić

na wózkach (mało prawdopodobne) albo (co bardziej

zgodnie z instrukcją użytkowania/montażu (demontażu)

prawdopodobne) występują jakieś utrudnienia technicz-

regału.

ne w badanym środowisku? Możliwe jest, że występuje

Analiza kosztowa. Oprócz kosztów wynikających z za-

zbyt duże zagęszczenie wózków pracujących w jednym

kupu elementów dochodzą jeszcze koszty robocizny.

korytarzu, być może korytarz roboczy jest zbyt wą-

Serwis może przeprowadzić zewnętrzny zespół lub

ski w stosunku do wymaganego specyfikacją techniczną

zarządca magazynu może zrobić to samodzielnie. Trze-

wózka, być może składowane palety są większe niż

ba również rozważyć, czy serwis dokonuje usunięcia

te, które były zakładane w projekcie, a być może nasz

większej ilości usterek czy też może przyjeżdża do tego

reach-truck nie pracuje właściwie i przy każdorazowej

jednego słupa, co sprawia, że ponosi on (ten jeden

obsłudze regału „nóżka” wózka uderza w słup, bo karet-

słup) odpowiedzialność za wszystkie koszty (tj. koszty

ka z widłami nie wysunęły się wystarczająco głęboko.

przyjazdu do magazynu i powrotu, koszty części, koszty

No i warto wiedzieć też, że opis błędu jest nieco uprosz-

robocizny, diety, itd.). Nie komplikujemy spraw i zakła-

czony, gdyż w realnej sytuacji (co miało miejsce) badamy

damy, że „robota jest grubsza” (np. 30 uszkodzeń) i pro-

również pozostałe części ramy, w tym drugi słup i oce-

porcjonalnie rozdzielamy koszty na wszystkie naprawy.

niamy więcej elementów. Przy wielokrotnym przyjęciu

Mamy więc 2h pracy 2-osobowego zespołu (80 zł/h),

uderzenia od kilkutonowego wózka, siły udarowe niemal

koszt pracy urządzeń pomocniczych (60zł/h x2h) oraz

na pewno przeniosły się również na inne elementy. Nie

1/30 pozostałych kosztów (powiedzmy 10 zł). Usunię-

ma więc sensu rzucać się na jakieś uproszczone metody

cie uszkodzenia kosztuje nas zatem 290 zł . Instalacja

pozornie oszczędnych napraw typu ucinanie uszkodzonej

1

części słupa i obniżanie jego wysokości, zamianę uciętej
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1 Przy założeniu, że dokonujemy 30 podobnych wymian, dla wyliczonego kosztu
napraw otrzymujemy kwotę równą 8.700 zł. Instalacja 30 (nawet najtańszych)
ochraniaczy słupów w kwocie łącznej 70 zł/szt. zwróci nam koszt 2.100 zł. Załóżmy, że taki ochraniacz będzie spełniał swoją funkcję przez 2 lata, więc przez
4 kolejne takie okresy (8 lat) i tak teoretycznie zarządca magazynu będzie na plusie.
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części słupa, czy wyklepywanie słupa jakimiś inwazyjnymi
metodami, ale dokonać należy porządnej naprawy poprzez wymianę elementów, jak wskazuje na to dokument
PN-EN 15635.

bezpieczny magazyn eksploatacja

CZYTASZ: Analiza uszkodzeń regałów

Przypadek 5.
Przykład mylącej etykiety informacyjnej
umieszczonej na belce

PRZYPADEK 5. ETYKIETA INFORMACYJNA
NA BELCE
1.

Charakterystyka niezgodności. Czy etykieta, która niesie
wymierną informację użytkownikowi stanowi niezgodność? Jak zwykle w naszych przypadkach, sytuacja znowu
jest niejednoznaczna, bo przytoczyć należy jedno z wielu
pytań jakie pada na szkoleniu PRSES2, a mianowicie: czy
informacja o dopuszczalnych obciążeniach regału może
być dostarczana przez etykiety umieszczane na belkach
? No, a dodatkowo mamy urozmaicenie problemu ambi-

Fot. Archiwum autora

walencją wartości, mając widoczne wartości 700 i 900 kg.
2.

Przyczyna i analiza. Norma PN-EN 15635 dostarcza wy-

szym przypadku (zwykły regał rzędowy, APR) będzie to ta-

tyczną dotyczącą przedstawiania informacji dotyczących

bliczka formatu A3, zorientowana poziomo, zawierająca

parametrów użytkowych regałów w postaci odpowiedniej

odpowiednie informacje i siłą rzeczy (patrz rozmiar) nie

tablicy, umieszczanej w widocznym miejscu oraz charak-

mogąca być przyczepiona do którejkolwiek z belek. Same

teryzującej się określoną wielkością i orientacją. W niniej-

etykiety, jeśli stanowią uzupełnienie zbioru informacji,
mogą widnieć na belkach, pod warunkiem, że nie wprowa-

2 Organizowanym przez PSTM i prowadzonym przez najlepszych specjalistów
w zakresie użytkowania i badania regałów magazynowych.

dzają żadnych nieporozumień (typu 2 wartości liczbowe),
są klarowne i pozostają w zgodzie z danymi projektowymi.
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Przypadek 6.
Uszkodzona perforacja słupa

3.

Dalsze działania. Po pierwsze, należy upewnić się, że tablica regałowa istnieje, posiada zaktualizowane dane i jest
umieszczona w odpowiednim dla danego regału miejscu.
Po drugie, należy zająć się wprowadzającymi zamieszanie
etykietkami. Jeśli są błędne należy je usunąć, poprawić, itd.

4.

Analiza kosztowa. Jeżeli konieczny jest zakup tabliczki
to trzeba się liczyć z wydatkiem ok. 100 zł/szt. Usuwanie
nieprawidłowych etykiet trudno oszacować (szczególnie
jeśli są przyklejone do większej ilości belek, również
na większych wysokościach).

5.

Fot. Archiwum autora

Komentarz dodatkowy. Przedstawiony przypadek dotyczył dość starych regałów, w których dokonywane były
zmiany w konfiguracji, być może więcej niż jeden raz. Je-

jak w pierwszym dzisiejszym uszkodzeniu, do „usterki”

żeli więc konfiguracja regałów nie jest zgodna z pierwot-

nie doszło raczej w wyniku pojedynczego udaru (rozle-

nym projektem, należy udać się do dostawcy/producenta

głość powierzchniowa deformacji, uszkodzenia powłoki

regałów i poprosić o przygotowanie właściwej dokumen-

lakierniczej, zadrapania na bocznej ściance, itd.), stąd

tacji, dostarczającej wszystkie niezbędne informacje.

zakładamy, że powodem mogło być trwałe (może nawet

Koszty takich analiz są bardzo różne i wynoszą w zależ-

długotrwałe) działanie. Przypominamy sobie więc pod-

ności od mnóstwa czynników od 1.000 zł do 5.000 zł,

stawy eksploatacji technicznej i poszukujemy inspira-

a czasami i więcej.

cji w rodzajach zużyć trybologicznych. Te podpowiadają
nam, że mamy tu do czynienia z jakąś mieszanką zużyć
mechanicznych, np. typu ściernego, odkształceniowego,
a może i zmęczeniowego. Naprawdę trudno to stwierdzić,

PRZYPADEK 6. USZKODZONA
PERFORACJA SŁUPA
1.

2.

możemy jedynie mocno się domyślać lub… dogłębniej
zbadać co z danymi regałami mogło się dziać w prze-

Charakterystyka niezgodności. Na poniższym zdjęciu

szłości. Może wieloletni kierownik magazynu zechce nas

przedstawione jest ciekawe uszkodzenie, będące niemal

oświecić?

na pewno wynikiem bardzo nieprawidłowej pracy regału,

Co jeśli kierownika już nie ma? Trzeba przeprowadzić

a być może intencjonalnego działania. Perforacja słupa

szybkie dochodzenie: mamy uszkodzenia w 2 płaszczy-

(otwory na zaczepy belek) jest zniekształcona, występują

znach (tj. tych, do których przylega wewnętrzna strona

przerwania materiału, „sfalowanie” materiału w okolicach

zaczepów belek (konektorów)), sfalowanie i „wyrwanie”

otworów, a także zniszczona jest powłoka na powierzchni

materiału w kierunku prostopadłym do powierzchni słupa

materiału. Na bocznej powierzchni słupa, występują do-

jak gdyby działała tu jakaś siła o charakterze sinusoidal-

datkowo zadrapania powłoki.

nym oraz zerwanie materiału dokładnie w miejscu styku

Przyczyna i analiza. Wydaje się, że powstałe uszkodze-

„zębów” konektora ze słupem. Czyżby belka pracowa-

nia nie mogą być wynikiem prawidłowej pracy regału,

ła w kierunku niezgodnym z jej funkcją, tak jakby była

a przynajmniej takiego gdzie łączone były właściwie do-

wyrywana z zaczepu ?? Diagnoza: regał był poddawany

brane elementy (belka i słup). Jednak, jako profesjonalni

oddziaływaniom nieprawidłowych sił. Zakłada się, że słup

Inspektorzy regałowi powinniśmy umieć powiedzieć

mógł być skręcony lub regał zmieniał lokalizację w trakcie

coś więcej na temat takiego uszkodzenia. Podobnie

swojego życia. W pierwszym przypadku, jakiś sprytny

3

serwis lub „magazyn” próbował „naprostować” profil

56

3 Do pełnienia funkcji profesjonalnego Inspektora regałowego kandyduje wiele
osób, nie mniej jednak, podobnie jak w innych dziedzinach, potrzebne jest spore
doświadczenie oraz wiedza znacznie wykraczająca poza (w tym wypadku) dokument PN-EN 15635, aby być dobrym praktykiem.
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słupa zaczepiając na nim belkę i cyklicznymi ruchami
skręcał go w stronę odwrotną do skręconej (potwierdzałyby to wszystkie ww. uszkodzenia). W drugim wypadku

bezpieczny magazyn eksploatacja

3.

CZYTASZ: Analiza uszkodzeń regałów

przy ponownej instalacji (wcześniej zdemontowanego)

uszkodzenia podczas przeglądu pozostaje nam logika,

regału belka „odstawała” i nie chciała się „zapiąć”, toteż

znajomość mechaniki regałów, wiedza jak regały są eks-

trzeba było nieco „naciągnąć” jej zaczepienie na są-

ploatowane i jak eksploatowane być nie powinny, a są.

siednim słupie (powodując naprężenia w zaczepie), aby

Należy być świadomym, że w setkach magazynów, regały

ją wpiąć w drugi słup. Który z opisanych przypadków miał

poddawane są oddziaływaniom, na które projektowane

miejsce i czy w ogóle to było powodem uszkodzenia, jest

nie są i inspektor regałowy, a jeszcze bardziej osoba PR-

niezwykle trudno stwierdzić w praktyce.

SES powinna być na to szczególnie wyczulona i ukrócać

Dalsze działania. Oszczędny (czytaj wschodnioeuropejski

taki proceder możliwie szybko.

lub polski) klient, po usłyszeniu diagnozy obieca, że nie
będzie używał uszkodzonej strony słupa i będzie dążył
do oszczędności chcąc pozostawić w dalszej eksploatacji
ten słup. Ale ten słup ma rozerwany profil, utracił właściwości wynikające ze swojego przekroju profilu i nie
powinien być dalej eksploatowany. W raporcie z przeglądu regałów należy sklasyfikować uszkodzenie jako
ryzyko czerwone, wyłączyć określone sekcje z dalszego
użytkowania i poddać regał naprawie poprzez wymianę
słupa na nowy.
4.

Analiza kosztowa. Trudno jest określić koszty zapobieżenia wystąpienia tego uszkodzenia, no bo jak zwymiarować finansowo opisane powyżej niewłaściwe działania?
Możemy założyć analogiczne do przypadku – 4 – postępowanie, więc wyceniamy usterkę na 290 zł.

5.

Komentarz dodatkowy. Opisany w niniejszym przypadku
błąd jest kolejnym z tych „nietypowych”, głównie dlatego, że trudno tu rozpoznać działanie prostego „udaru”.
W takim wypadku, do możliwie rzetelnej interpretacji

Kolejny przykład uszkodzonej
perforacji słupa
Fot. Archiwum autora

TOMASZ CHOJNACKI
POLSKIE STOWARZYSZENIE TECHNIKI MAGAZYNOWEJ

fot. Archiwum autora

Uszkodzenia powstające w magazynach mają dziesiątki

ści, które dla Zarządców magazynów stanowią obszar

rodzajów źródeł. Część z nich pojawia się w etapie

koniecznych usprawnień. W ramach wdrożeń progra-

użytkowania magazynu, ale istnieje też wiele powodów

mów bezpieczeństwa oraz związanych z nimi procedur,

niezgodności, których źródła można przypisać błędnemu

prezentuję przykłady analiz niezgodności, pokazujące

projektowaniu lub instalacji urządzeń. Jako inżynier logi-

jak należy postępować z rozpoznanymi uszkodzeniami.

styk zajmujący się profesjonalnym planowaniem organizacji magazynu, w dalszych etapach życia magazynów

Autor zachęca zainteresowanych do przesyłania pytań

zajmuję się specjalistycznymi audytami bezpieczeństwa,

i zgłaszania ciekawych (trudnych) problemów, które

w tym również eksperckimi przeglądami regałów. Mam

można opisać na łamach prasy, przesyłając je na adres:

wówczas do czynienia z całym spektrum niezgodno-

t.chojnacki@pstm.org.pl
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