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BEZPIECZEŃSTWO SWOJEGO PARTNERA W PRACY NOWE OPŁATY
Źródło: 3M Poland
DOZOROWE

Według danych Głównego Urzędu
Statystycznego, w 2013 roku miało miejsce około 90 tys. wypadków przy pracy. Pomimo tego, aż
co trzecia pracująca osoba (31%)
zna kogoś, kto nie używa odpowiedniego sprzętu zapewniającego ochronę zdrowia i bezpieczeństwo. Co więcej, wielu z nas nie

dba także o bezpieczeństwo swoich partnerów. 3M w swojej nowej
kampanii „Chroń Swój Świat” apeluje, abyśmy troszczyli się o swoich współpracowników, jak i naszych bliskich w pracy. Czy nasze
bezpieczeństwo w pracy zależy
od nas? Czy dbamy o bezpieczeństwo naszych bliskich? Czy nasze
złe nawyki mają wpływ na naszych
współpracowników? Liczba obowiązków i rutyna sprawiają, że nie
zawsze zadajemy sobie te pytania. Jednak są one ważne, nie tylko dla nas. Właśnie dlatego firma
3M zdecydowała się sprawdzić, jak
podchodzimy do bezpieczeństwa
w pracy.
czytaj dalej 

Źródło: MG, UDT

Z dniem 1 grudnia 2014 r. weszło
w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 2014
roku, zmieniające rozporządzenie
w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego. Więcej zapłacimy za czynności
i opłaty dozorowe używanego sprzętu
w magazynach i centrach logistycznych.
Stawka za godzinę pracy inspektora
Urzędu Dozoru Technicznego wynosi
116,- zł, opłata za wystawienie duplikatu księgi rewizyjnej urządzenia
technicznego podlegającego dozorowi wynosi 146,50 zł. czytaj dalej 

ROCZNICOWA UROCZYSTOŚĆ
Autor: Anna Wanat. Foto: OIP Poznań

Wręczone zostały również nagrody i wyróżnienia dla
laureatów konkursu „Pracodawca-organizator pracy
bezpiecznej” oraz konkursu o tytuł „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”. Laureatami w pierwszym konkursie zostali:
• W kategorii małych zakładów (do 50 pracowników)
Celtech Sp. z o. o. w Poznaniu
• W kategorii średnich przedsiębiorstw (od 51 do 250
pracowników) PPHU MAX-POL w Krotoszynie
• W kategorii dużych przedsiębiorstw (powyżej 250
pracowników) Kuehne + Nagel Sp. z o. o. w Gądkach.

W reprezentacyjnej sali Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 19 listopda miała
miejsce uroczysta gala z okazji 95lecia inspekcji pracy
w Polsce. Podczas tego wydarzenia przedstawiona została historia inspekcji pracy w Polsce, opowiedziano
o bieżącej działalności oraz podsumowano działalność
prewencyjną OIP Poznań w ostatnim roku. Zaprezentowane zostały zagadnienia dotyczące szczególnej działalności prewencyjnej, jak również działań dotyczących
kultury bezpieczeństwa, takich jak wykłady dla uczniów
i studentów, czy też organizacja punktów informacyjnych, np. na targach pracy.

Ponadto siedem firm otrzymało wyróżnienia. W drugim konkursie natomiast nagrodzeni zostali Sylwester
Miszczak, zakładowy społeczny inspektor pracy Zespołu
Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin oraz Mirosław Sikora, wydziałowy społeczny inspektor pracy Seaking Poland LTD Sp. z o.o. z Czarnkowa. Ponadto 52 pracodawców biorących udział w programie prewencyjnym „BHP
w małych zakładach” zostało uhonorowanych dyplomami Państwowej Inspekcji Pracy oraz Pakietami Zakładów
Ubezpieczeń Społecznych. Uroczystość uświetnił swoim
występem żeński kwartet smyczkowy, złożony z uczennic Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im.
Mieczysława Karłowicza.
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LOGISTYCZNE PODSUMOWANIE 2014 r.
Źródło: Still. Foto: Still.

Koniec roku tradycyjnie skłania do podsumowań
i rozliczeń. Czym żyła branża logistyczna przez
ostatnie 12 miesięcy? W jakich nastrojach przedstawiciele sektora TSL wejdą w 2015 rok?

Zwycięski marsz auto- i informatyzacji
„Inteligentna logistyka” - hasło przewodnie CeMATu, jednego z najważniejszych wydarzeń logistycznych na świecie, w dużej mierze oddaje kierunek, w którym zdają się zmierzać zaprezentowane
w 2014 roku rozwiązania. – Produkty, które w największym stopniu wpisują się w tematykę „inteligentnej logistyki” i „Przemysłu 4.0”, wyróżniono
podczas targów prestiżową nagrodą IFOY. Wśród
zwycięskich propozycji znalazły się między innymi:
zintegrowana z pilotem rękawica dla operatora do
obsługi wózka oraz system prostej automatyzacji
pracy urządzeń intralogistycznych STILL iGo Easy
– relacjonuje Paweł Włuka, kierownik działu marketingu STILL Polska. – Podobny trend można było
zauważyć również na TAROPAKu. I tu złote medale
przypadły „samojezdnym”, „półautomatycznym”
i „samonaprawiającym się” rozwiązaniom – dodaje
ekspert.

Dla przedstawicieli sektora 2014 r. był interesujący
choćby ze względu na organizowane w tym czasie
targi. W odstępie kilku miesięcy odbyły się CeMAT
i TAROPAK. Wręczane podczas nich nagrody, wydarzenia towarzyszące i prezentowane nowości produktowe mogą być podstawą do wnioskowania o trendach
dominujących obecnie w TSL. Wpływ na kondycję
branży miała również sytuacja gospodarcza i geopolityczna.

Postępującą informatyzację dostrzec można nie tylko na targach, ale również w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw przemysłowych. Coraz popularniejsze stają się chociażby systemy optymalizacji
pracy magazynów, oparte na agregowaniu danych
online. Inną kwestią, na której uwagę koncentruje
znacząca liczba firm, jest zwiększanie efektywności
pracy przez poprawę bezpieczeństwa.
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PROMAG POMAGA
Źródło: Promag

XIV edycja akcji „Szlachetna Paczka”
zbliża się ku końcowi. Jej finał przewidywany był na dzień 14go grudnia.
To wtedy nastąpił moment, w którym
podstawowe potrzeby jak i nieśmiałe
marzenia rodzin borykających się na co
dzień z problemami finansowymi zostały w pewnym stopniu zaspokojone.
Pracownicy firmy PROMAG S.A. wzorem
lat ubiegłych i w tym roku z przyjemnością stają się częścią tego przedsięwzięcia. Głównym założeniem akcji
jest połączenie potrzebujących rodzin
z darczyńcami, chcącymi ułatwić im życie codzienne. Zgodnie z tą ideą wybraliśmy rodzinę. Zasięg naszej działalności jest ogólnopolski więc, tym razem
zdecydowaliśmy się pomóc rodzinie
z województwa lubelskiego.
czytaj dalej 
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CZOŁÓWKI W LISTOPADOWYM TOP 4 WÓZKÓW WIDŁOWYCH
Źródło: Red. Foto: Red.

To, co wydarzyło się w listopadzie, przypomina okres
przed kryzysem, kiedy ostatnie dwa miesiące roku
były dla zakupów inwestycyjnych „złotym okresem”.
Z danych wynika, że tak właśnie jest, gdyż wyniki
wejść w oferty w listopadzie dają podstawę do wyciągania takich właśnie wniosków. W listopadzie
w oferty wózków widłowych kliknięto 11 073 razy,
nominalnie o 2850 wejść więcej (35%), w grupach
rodzajowych w trzech na cztery grupy, notowane są
również spektakularne wzrosty. Dane pokazują, że
w listopadzie zapanowało niezwykłe ożywienie, a informacje z rynku potwierdzają ten stan zainteresowania ofertami. Dane gospodarcze podawane przez
ośrodki badawcze są bardzo optymistyczne, listopadowy wskaźnik PMI przekroczył 50pkt. co jest bardzo dobrym prognostykiem. Jeżeli te optymistyczne
dane, znajdują potwierdzenie w danych na naszym
portalu, to oznacza, że portal jest coraz bliżej swojego
miejsca w biznesie.
W listopadzie, największy nominalnie wzrost zanotowały czołowe wózki widłowe, o 1608 wejść więcej
(36%) niż w październiku. Druga pod względem wielkości grupa rodzajowa wózki magazynowe zanotowa-

ły o 736 wejść więcej (29%) niż w poprzednim miesiącu, a oferty wózków typu Reach truck, o 469 wejść
więcej (aż 62% wzrost). W oferty grupy rodzajowej
określonej jako pozostałe, skupiająca pod tym hasłem
wózki boczne, przegubowe i wielokierunkowe, w sumie kliknięto 64 razy więcej(45%) niż w październiku. Wózki systemowe - jako jedyna grupa rodzajowa,
zanotowała spadek kliknięć, o 27 wejść mniej(-7%)
niż w poprzednim miesiącu. Statystyki wskazują na
ogromne zainteresowanie wózkami czołowymi oraz
magazynowymi, widoczne jest to również w rankingu
TOP4.
czytaj dalej 

MODERN WAREHOUSE 2014
Źródło: Red. Foto: Log4.pl

około 150 osób, dyrektorów zarządzających, logistyków, kierowników magazynów, reprezentujących szerokie spektrum biznesowe.
Kolejne branżowe spotkanie ludzi operacyjnie
związanych z procesami składowania dystrybucji i dostaw towarów, pozytywnie wpisujących się
w kalendarz imprez, których jest bardzo dużo, jednak jak widać po frekwencji, jest zainteresowanie
tego typu imprezami. Patronat merytoryczny nad
kongresem objęły Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Stowarzyszenie Menedżerów
Logistyki, GS1 Polska, Chartered Institute of Logistics and Tranbsporta (UK) – Polska, Polska Izba
Spedycji i Logistyki, ECR Polska, CATI – Centrum
Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych.
W dniach 19-20 listopada br. w Warszawie w hotelu DoubleTree by Hilton odbył się poraz szósty
Ogólnopolski Kongres Magazynowania i Logistyki
MODERN WAREHOUSE, zorganizowany przez czasopisma branżowe „Nowoczesny Magazyn” i „Logistyka a Jakość”. Doroczne spotkanie logistyków
trwało dwa dni, wyspecjalizowane sesje tematyczne dodatkowo uzupełnione moderowanymi dyskusjami, wypełniły czas. W kongresie wzięło udział

Po części plenarnej uczestnicy kongresu mieli do
wyboru trzy równolegle odbywające się sesje tematyczne, dzięki czemu zakres tematyczny poszerzył się, zwiększyła się tym samym liczba dostępnych wykładów. Zagadnienia magazynowe
na Kongresie MODERN WAREHOUSE analizowano
z perspektywy całego łańcucha dostaw w ramach
sesji tematycznych – takie było założenie organizatorów.
czytaj dalej 
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PAMIĘTAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE
Źródło: 3M Poland. Foto: Log4.pl

Jak rozpoznać Chochlika? Jak nie stracić wzroku
przy spawaniu? Jakie są alternatywne zastosowania
ochronników słuchu? Na te i wiele innych pytań znaleźć można odpowiedź w skeczu Pamiętajmy o bezpieczeństwie kabaretu Łowcy.B, przygotowanego na
potrzeby kampanii 3M Chroń Swój Świat. Program
promujący przestrzeganie zasad BHP skierowany jest
do górników, hutników i pracowników firm produkcyjnych.

Jak wynika z wyników badań zrealizowanych przez
Millward Brown dla 3M w ramach kampanii „Chroń
Swój Świat”, aż co dziesiąta osoba nie czuje się bezpiecznie w pracy, a tylko 17% zdaje sobie sprawę,
że ich bezpieczeństwo zależy od nich samych lub ich
koleżanek i kolegów. Dlatego organizator postawił
przed kampanią zadanie uświadomienia pracowników, że stosując się do zasad BHP chronią nie tylko
siebie, ale również swoich bliskich i współpracowników.
Skala wypadków w pracy jest ogromna. Według
Głównego Urzędu Statystycznego w 2013 r. było ich
około 90 tys. – mówi Wojciech Kostro, Dyrektor Rynku Grupy Biznesowej Bezpieczeństwo i Grafika w 3M
Poland. Dostrzegając niewystarczającą skuteczność
dotychczasowych akcji społecznych, postanowiliśmy postawić na niestandardowe rozwiązania, czyli
na kampanię emocjonalną i angażującą. Dlatego nawiązaliśmy współpracę m.in. z kabaretem Łowcy.B,
którzy przez swój skecz „Pamiętaj o bezpieczeństwie” mówią o tym problemie w sposób przyjemny
i prosty.
czytaj dalej 

W LISTOPADZIE NA TOP 4 REGAŁÓW
Źródło: Red. Foto: Red.

Listopad okazuje się być rekordowym miesiącem,
pod względem ilości wejść we wszystkie oferty
na portalu log4.pl, a oferty regałów zanotowały
2 899 kliknięć, to trzeci wynik w tym roku. Regały to niezmiennie podstawowe wyposażenie
magazynu, wejścia w tę grupę produktową stanowią 13% wszystkich wejść w oferty portalu.
Statystyki pokazują, że internauci szukają regałów, które zapewnią im optymalne wykorzystanie powierzchni, a nade wszystko będą idealnie
pasować do składowanego towaru. Regały paletowe w listopadzie notują jednoprocentowy
wzrost, w nominale 638 kliknięć wobec 629 kliknięć w październiku. Oferty tej grupy rodzajowej mają 22% udział wejść w grupie ofertowej
regałów, co oznacza, że co czwarte wejście jest
wejściem w oferty regałów paletowych. Lider listopadowego Top 4 regałów, to, jakże by inaczej,
oferta z grupy regałów paletowych.
Oferty regałów półkowych, zanotowały 1% spadek wejść , w stosunku do października, nominalnie to tylko 4 kliknięcia mniej. Oprócz regałów
wspornikowych, które zanotowały 5% spadek,
w nominale 17 kliknięć mniej, druga i jedyna
grupa rodzajowa, notująca spadek, pozostałe
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dane wskazują spore wzrosty. Oferty regałów
wjezdnych notują 20% wzrost (58 kliknięć więcej), linia trendu tej grupy rodzajowej wykazuje
stały wzrost, z małymi wahaniami. Oferty regałów automatycznych 33 wejścia więcej (19%
wzrost). Oferty regałów windowych 11 wejść
więcej (12% wzrost), karuzelowych 10 wejść
więcej (8% wzrost), oferty regałów ruchomych
15 wejść więcej (14%wzrost), czy oferty regałów
grawitacyjnych 24 wejścia więcej (16% wzrost).
Oferty grupy rodzajowej prezentowanej pod nazwa „inne” zanotowały 66 wejść więcej, (29%
czytaj dalej 
wzrost).

FUNDACJA DHL WSPIERA PRACOWNIKÓW
Źródło: DHL. Foto: DHL

5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Ustanowiony został
w 1986 roku z inicjatywy ONZ jako wyraz uznania
dla trudu wolontariuszy na całym świecie. Szacuje się, że obecnie ok. 10% Polaków deklaruje,
że jest lub bywa wolontariuszami. Będąc wolontariuszem można działać zarówno indywidualnie, jak i zespołowo, uczestnicząc w zbiorowej
aktywności, np. w wolontariacie pracowniczym.
Przykładem jest Fundacja DHL „Dostrzegamy Innych Ludzi”, powołana z inicjatywy samych pracowników, która drugi rok z rzędu wspiera rozwój programu wolontariatu pracowniczego.

Nie wymaga szczególnych zdolności, powołania ani przygotowania. Nikogo nie wyklucza, ani
też nie wyróżnia – niby zwykła rzecz, ale jakże
ważna. Po prostu pomaganie. Nie opiera się na
rywalizacji, ale na budowaniu wspólnych relacji.
Nigdy nie dzieli – zawsze łączy. - Wolontariusze
DHL

Do tej pory pod patronatem Fundacji DHL zrealizowanych zostało wiele ogólnokrajowych
akcji charytatywnych i działań prospołecznych,
zainicjowanych tak naprawdę przez samych pracowników i kurierów. „Nasza Fundacja to ludzie,
którzy uparcie dążą do poprawy sytuacji, którą
widzą wokół siebie.” – mówi Malwina Głowacka,
członek zarządu Fundacji DHL.
czytaj dalej 

02-241 Warszawa, Przedpole 1,
22 868 09 72 (73)
www.olejnik.pl
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RAPORT ”BEZPIECZEŃSTWO PRACY W POLSCE 2014”
Źródło: Koalicja Bezpieczni w Pracy

Według raportu Koalicji Bezpieczni w Pracy, najpoważniejszymi zagrożeniami dla osób, których charakter
pracy wiąże się z potencjalnym ryzykiem, są: wypadek
samochodowy (22 procent), praca na wysokości (18
procent) oraz niebezpieczne maszyny (11 procent).
Podwyższone niebezpieczeństwo występuje w sektorach: transportowym, logistycznym i budowlanym. Badania pokazują także, iż aby uniknąć wypadku w pracy,
bezwzględnie należy przestrzegać wysokich standardów BHP. Jak jest w rzeczywistości? Czy przedsiębiorcy dbają o poziom BHP w swoich firmach?
Co trzeci respondent wskazał transport i logistykę,
jako branże obarczone potencjalnie wysokim ryzykiem utraty zdrowia lub życia (36 procent wskazań).
Dbałość o przestrzeganie standardów BHP w miejscu
pracy zależy w równiej mierze od pracodawców jak i od
pracowników. Wypadki oraz rażące naruszenia przepisów zdarzają się najczęściej w dużych przedsiębiorstwach branży produkcyjnej. Z deklaracji respondentów, przebadanych przez Koalicję Bezpieczni w Pracy
wynika jednak, iż to właśnie większe firmy dbają bardziej o przestrzeganie przepisów BHP niż przedsiębiorstwa małe lub mikro.
Ryzyko istnieje wszędzie. Zależy ono w dużej mierze
od wdrożenia odpowiednich procedur przez pracodawców oraz od ich respektowania przez pracowników. Jak
podaje literatura i najnowsze badania, w 70-90 procentach zdarzeń przyczyną wypadku jest człowiek.
Wniosek zatem jest oczywisty, iż same przepisy nie
wystarczą, dopiero ich bezwzględne poszanowanie
i przestrzeganie, zarówno przez pracowników jak i pracodawców, przyczyni się do zmniejszenia ilości wypadków w miejscu pracy – powiedziała Ewa Gawrysiak, Menedżer ds. klientów końcowych na Europę Wschodnią
i Azję Centralną w TenCate Protective Fabrics.
Według badań Koalicji stosunkowo najmniej potencjalnie i realnie niebezpiecznych zdarzeń miało miejsce
w branży usługowej, najczęściej w mniejszych zakładach pracy (do 50 zatrudnionych). Mimo wielu zagrożeń,
osoby pracujące w większości czują się bezpiecznie,
a swój zakres wiedzy z zakresu procedur bezpieczeństwa i BHP oceniają dobrze. Statystyki jednak wskazują,
że przestrzeganie standardów BHP w zakładach pracy
nie jest zadowalające. Sektor dużych przedsiębiorstw
to „czarny punkt” na mapie bezpieczeństwa. Być może
dlatego to właśnie one najbardziej dbają o odpowiednią organizację szkoleń i profilaktykę w zakresie BHP.
W badaniach zwraca uwagę także „przymykanie oka”
przez pracowników na naruszanie procedur bezpie-
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czeństwa przez firmy – ze względu na asymetryczną
relację ze zwierzchnikami, zatrudnieni nie przejawiają
chęci do zgłaszania przypadków łamania procedur BHP
przez pracodawców. - Ważna jest odpowiedzialność za
bezpieczeństwo swoje i innych. Niestety w Polsce nadal pokutuje mit donosicielstwa, a przecież pamiętajmy, że rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa zawsze
prowadzi do wypadku. Ważne jest, aby reagować wcześniej, informować o nieprawidłowościach swoich kolegów i przełożonych. W Lafarge prowadzimy działania
prewencyjne, raportujemy niebezpieczne zdarzenia,
analizujemy i usuwamy ich przyczyny. – powiedział Leszek Srebrniak, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa w Lafarge.
W coraz większej liczbie firm, szczególnie dużych, realizowane są działania profilaktyczne, prowadzące do
zmniejszenia lub całkowitej eliminacji wypadków przy
pracy oraz ciągłego podnoszenia standardów BHP. Ideę
tę realizują także członkowie Koalicji Bezpieczni w Pracy.
Pełne wyniki raportu z badania „Bezpieczeństwo
pracy w Polsce 2014” oraz porady ekspertów dotyczące bezpieczeństwa dostępne są w serwisie:
www.bezpieczniwpracy.pl.

SZKOLENIA BHP – NIEDOCENIANE ZŁO KONIECZNE
Źródło: Koalicja Bezpieczni w Pracy

Jak wskazują wyniki badań zrealizowanych na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy - tylko w dwóch
trzecich przedsiębiorstw szkolenia z zakresu BHP odbywają się regularnie i co najmniej raz w roku.
Zdaniem większości pracujących Polaków informacje zdobyte na tych szkoleniach są użyteczne.
Przeczą temu jednak analizy wypadków w miejscach pracy, których przyczyną są najczęściej odstępstwa od zasad BHP.
W ocenie pracowników zdecydowana większość pracodawców przykłada należytą wagę do szkoleń z zakresu BHP. Jak wynika z badania, regularne szkolenia
odbywają się najczęściej w zakładach produkcyjnych
oraz instytucjach związanych ze służbą zdrowia.

Znajomość procedur na stanowisku pracy
Na pytanie o to, czy znają procedury bezpieczeństwa
obowiązujące na ich stanowisku pracy, prawie wszyscy respondenci odpowiedzieli pozytywnie (97 procent), a aż 96 procent badanych odpowiedziało, że
wiedziałoby także, jak się zachować w razie wypadku
w miejscu pracy. Trzech na czterech pracowników jest
zdania, że ma bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa na swoim stanowisku pracy, natomiast 24
procent respondentów uważa, że nie ma na to wpływu. Niemal wszyscy pracownicy (93 procent), a szczególnie starsi i z dłuższym stażem pracy, zwróciliby
uwagę współpracownikowi, gdyby ten nie dopełnił
procedur bezpieczeństwa. - Obawiam się, że uznanie
stosowanych środków profilaktycznych za wystarczające, to wyraz jedynie poprawności nakazującej dostrzeganie wagi zagadnień związanych z problematyką bezpieczeństwa pracy.
czytaj dalej 
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RFID Safety

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

Toyota SpotMe®

System Ostrzegawczy Toyota SpotMe® zbudowany jest z reagujących
na ruch czujników na podczerwień. System wykrywa obecność wózków
widłowych oraz osób na drodze i automatycznie ostrzega o ich obecności. Każdorazowo, gdy potencjalne niebezpieczeństwo zderzenia zostanie wykryte, urządzenie ostrzegawcze zaczyna migać, co pozwala znacznie zmniejszyć niebezpieczeństwo kolizji.
Ten wyjątkowy system zapobiegania kolizjom i wypadkom z udziałem
wózków widłowych jest niezwykle łatwy w instalacji i użytkowaniu. SpotMe® jest umieszczany na strukturze budynku i nie wymaga połączenia
z wózkami, pracuje z wózkami wszystkich producentów oraz funkcjonuje niezależnie, ostrzegając przez potencjalnymi kolizjami pracowników
i pojazdy uczestniczące w transporcie wewnętrznym.
więąe,cej informacji 

ELOfleet³ - cała flota jak na dłoni

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

Still OPTISPEED 4.0

Wersja OPTISPEED 4.0 to pomoc nawigacyjna dla kierowcy. System
optymalizuje trasę dojazdu do celu, zatrzymując pojazd i widły w idealnej odległości i na odpowiednim poziomie. Pozycja pojazdu określana jest za pomocą enkodera do pomiaru odległości i korygowana nieustannie poprzez etykietę z kodem kreskowym na podporach regału
i dwa skanery kodów kreskowych umieszczone na pojeździe. Ponadto
OPTISPEED 4.0 może rozróżniać pomiędzy załadunkiem i rozładunkiem
i automatycznie dostosowuje wysokość podnoszenia wideł do zadania.
Niewłaściwe załadunki i rozładunki - a co za tym idzie kosztowne i czasochłonne szukanie - można tym sposobem całkowicie wyeliminować.
więąe,cej informacji 
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Hełm ochronny JSP Evolite krótki daszek

• Waga 300 gramów
• Norma EN397:199
• 6-punktowa więźba z terylenu, z 3-punktową regulacją głębokości
• Innowacyjna regulacja obwodu
• Skorupa hełmu z ABS-u - wysoka odporność i trwałość
• Wentylowany, skutecznie obniża temperaturę i wilgotność pod
skorupą kasku. Idealny w okresie letnim, przez cały rok w ogrzewanych halach
• Napotnik wykonany z bawełny egipskiej
• Możliwy montażu dedykowanych ochron
• Dedykowany dla operatorów wózków w halach wysokiego składowania
więąe,cej informacji 

Obuwie Panda

To kolekcja włoskiego obuwia ochronnego i roboczego, popularna wśród najbardziej wymagających użytkowników
dzięki wysoce zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom, doskonałej jakości materiałom i atrakcyjnemu wzornictwu. Panda to zróżnicowane pod kątem przeznaczenia i ceny kolekcje obuwia gwarantującego bezpieczeństwo,
komfort i higienę nawet przy długotrwałym użytkowaniu. Podczas
wymagającej pracy w magazynie, doskonale sprawdzi się np. model TOPOLINO S1 SRC z kolekcji PANDA STRONG - wykonane z oddychającej skóry antypoślizgowe i antystatyczne sandały ochronne ze stalowym podnoskiem i absorpcją energii w obcasie.
więąe,cej informacji 

Obuwie robocze: Sandały LAHTI PRO

Obuwiem, które zostało zaprojektowane z myślą o pracy w gorące dni są sandały robocze Lahti Pro (model LPSOMA) - czarne,
zapinane na rzep, na wysokiej stabilnej podeszwie. Idealną wymianę ciepła zapewniają liczne dziurkowania na czubku oraz specjalne wycięcia. Sandały Lahti Pro spełniają wymagania normy ISO
20345:2011.
W gorące dni wygodne obuwie poprawia wydajność. Nawet kilka
kilometrów w ciągu jednej zmiany przechodzi pracownik średniej
wielkości centrum logistycznego. Zwiększając komfort pracy magazynierów możemy mieć realny wpływ na ilość zrealizowanych
zleceń. Właściwy dobór obuwia roboczego jest zatem szczególnie
ważny w okresie wiosenno-letnim kiedy temperatury w pomieszczeniach magazynowych są wyższe.
więąe,cej informacji 

Rękawice Worksafe A15-113 (Savo)

• przeznaczenie: do prac montażowych, załadunkowych, magazynowych, pakowania itp.
• materiał: wysokiej jakości świńska skóra licowa, wierzch rękawicy wykonany z bawełny
• mankiety zapinane na rzepy
• doskonale dopasowują się do dłoni, zapewniając wysoki komfort
użytkowania
• rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10
• kategoria II, EN 388 (3111)
więąe,cej informacji 
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OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO PRACY W MAGAZYNIE
Autor: Anna Wanat. Foto: Log4.pl

Mniejsze lub większe ryzyko zawodowe związane jest z każdym zawodem. Dlatego ważne jest, aby
je przeanalizować i ocenić jego dopuszczalność. Z badań przeprowadzonych przez Millward Brown
na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy wynika, że wśród branż wskazanych jako niosące największe ryzyko, znajdują się również transport i logistyka. Jednak za taką oceną nie idzie zwiększona
świadomość ani wyższe poczucie zagrożenia pracowników tych branż. Badania pokazały, że ponad
połowa badanych deklaruje mniejsze poczucie zagrożenia, niż by na to wskazywało potencjalnie
istniejące zagrożenie w miejscu pracy.
Ryzyko zawodowe jest różne w przypadku poszczególnych magazynierów. Wszystko zależy od
magazynu, w którym wykonywana jest praca, zakresu obowiązków, wykorzystywanego sprzętu.
Rodzaje magazynów a ryzyko zawodowe
Szczególnym rodzajem magazynów są magazyny
specjalne. Najczęściej służą one do przechowywania jednego rodzaju materiałów, ze względu na
ich właściwości nie mogą być składowane w magazynach ogólnych. Są to przykładowo materiały
łatwopalne i wybuchowe, przechowywane między

innymi w zbiornikach na paliwa płynne, artykuły
zbożowe, przechowywane w spichlerzach podłogowych i komorowych), owoce i warzywa, składowane w chłodniach, zamrażalniach, przechowalniach, a także materiały sypkie, składowane
w bunkrach i silosach. W magazynach specjalnych
występuje dodatkowe ryzyko, poza charakterystycznym dla większości magazynów.
Pracując w chłodniach i mroźniach, konieczne jest
stosowanie specjalnego ubioru, ze względu na
zagrożenia związane z przebywaniem w niskich
temperaturach. Z kolei praca z materiałami łatwopalnymi i wybuchowymi niesie ze sobą inne zagrożenia, są to ryzyko wywołania pożaru czy wybuchu
w razie złego składowania czy transportowania
tego typu towarów, do których również należy dostosować odpowiednie środki bezpieczeństwa.
Ryzyko zawodowe w magazynach ogólnych
Istnieją zagrożenia, które mogą wystąpić w każdego rodzaju magazynach. Są to zagrożenia związane ze znajdującymi się w pomieszczeniach regałami z towarem, z poruszającymi się pojazdami,
między innymi wózkami widłowymi. Ważne jest,
aby je dobrze zidentyfikować i ustalić, jakie działania prewencyjne podjąć, aby zminimalizować
ryzyko wystąpienia nieszczęśliwych zdarzeń.
Główne zagrożenia, które można tutaj wymienić,
to potrącenie lub przygniecenie przez poruszające
się pojazdy na placu magazynowym, przeciążenie
układu ruchu w wyniku przenoszenia i układania
pojemników oraz pudeł z towarami i materiałami,
jak również związane z tym ryzyko uderzenia bądź
przyciśnięcia spadającym przedmiotem lub materiałem. Oprócz tego istnieją również drobniejsze
zagrożenia, które jednak także należy uwzględnić,
ustalając ryzyko zawodowe pracy na danym stanowisku.
Ocena ryzyka zawodowego
Ryzyko można oszacować na kilka sposobów. Jednym z nich jest ocena na podstawie określonej powagi możliwych następstw, jakie mogą wystąpić,
oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Skala ryzyka określona jest na przedziale od małego
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i dopuszczalnego, przy którym wystarczy zachowanie podstawowych zasad BHP, aby nie dopuścić
do wzrostu zagrożenia, poprzez średnie, ale dopuszczalne, gdy można podjąć działania zaradcze,
w celu niedopuszczenia do wzrostu poziomu ryzyka, po duże i niedopuszczalne, w razie którego należy natychmiast przerwać pracę i rozpocząć działania mające na celu wyeliminowanie zagrożenia.
Inne proste metody szacowania ryzyka to Metoda
Risk Score, Metoda Pięciu Kroków, oraz mniej popularne Metoda Wstępnej Analizy Zagrożeń PHA
oraz Metoda Analizy Bezpieczeństwa Pracy JSA.
Kwestia wyboru metody jest dowolna i zależy od
preferencji pracodawcy.
Szczegółowe wymagania dotyczące oceny ryzyka
Istnieją niektóre czynniki środowiska pracy, do
których nie zawsze da się zastosować wspomniane wyżej metody szacowania ryzyka. Wśród nich
między innymi znajdują się ręczne prace trans-

portowe, mające częste zastosowanie w pracach
magazynowych, ale również spotykane czynniki
chemiczne, czynniki o działaniu rakotwórczym
lub mutagennym, czynniki biologiczne, hałas lub
drgania mechaniczne. W ich przypadku opracowano szczegółowe wymagania dotyczące związanej
z nimi oceny ryzyka.
Obowiązek poinformowania pracownika
Przeprowadziwszy taką ocenę, pracodawca ma
obowiązek poinformować pracowników o istniejącym ryzyku zawodowym i o zasadach ochrony
przed zagrożeniami. Wszystko to po to, aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa,
który przekłada się na wyższą kulturę pracy i lepsze wyniki osiągane przez firmę.
Na podstawie danych i informacji: Koalicji Bezpieczni w Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy

RAŻĄCE NARUSZENIA PRZEPISÓW BHP
Źródło: „Koalicja Bezpieczni w Pracy”

Wyniki badań Koalicji Bezpieczni w Pracy wskazują, że mimo, iż liczba wypadków w pracy maleje, statystyki wciąż są alarmujące. Co piąty pracownik w ciągu ostatnich dwóch lat był świadkiem
rażącego naruszenia przepisów BHP. Najwięcej, bo aż 35 procent w budownictwie. Co trzeci natomiast był świadkiem lub słyszał o wypadku w swoim miejscu pracy. Niemal 7 procent zdarzeń
stanowiły wypadki śmiertelne.

Liczba wypadków przy pracy, notowanych przez GUS
z roku na rok nieznacznie spada – w pierwszym półroczu 2014 r. doszło do 38 428 wypadków w tym 114
śmiertelnych i 216 ciężkich. Zdaniem ankietowanych
przez Millward Brown na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy zarówno pracownicy jak i pracodawcy nie
przestrzegali przepisów BHP. Badania wskazują, że
wśród osób, które były świadkami rażących zaniedbań
BHP, naruszeń tych dokonał co czwarty pracodawca,
co trzeci pracownik, a w 37 procentach przypadków
zarówno pracodawca jak i pracownik.
- Statystyki badania wskazują, że świadkami naruszeń
przepisów BHP są przede wszystkim pracownicy branży budowlanej, produkcyjnej i transportowej. Są to
branże, w których, ze względu na ich specyfikę i zagrożenia w nich występujące, od lat notuje się najwięcej
wypadków. W związku z tym świadomość ryzyka za-

istnienia wypadku powinna być w tych branżach największa. Mimo to badania pokazują, że liczba naruszeń
przepisów BHP jest tam znacznie wyższa niż w innych
sektorach. Pracownicy łamiąc przepisy, świadomie
podejmują wysokie ryzyko i prowadzą niebezpieczną
grę, w której często przegrywają swoje zdrowie a nawet życie. Jest to przejaw bardzo niskiej kultury bezpieczeństwa – powiedział Leszek Srebrniak, Dyrektor
ds. BHP w Lafarge – w Lafarge bardzo dbamy o to,
by zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy, inwestujemy w odpowiednie szkolenia z zakresu
BHP angażujemy pracowników w proces ciągłego doskonalenia w obszarze BHP. Dzięki temu oraz innym,
dedykowanym bezpieczeństwu rozwiązaniom udało
nam się razem z pracownikami wyeliminować wiele zagrożeń, ograniczyć ryzyko oraz zminimalizować
liczbę wypadków pracowników. Chciałbym również
podkreślić, że takie same zasady stosujemy wspólnie z naszymi podwykonawcami w ramach programu
„Zarządzania Bezpieczeństwem Podwykonawców”.
Co moim zdaniem powinno być standardem w wyżej
wymienionych branżach, które zatrudniają wielu podwykonawców. Niestety nadal pokutuje na szczeblach
kierownictwa operacyjnego błędne przekonanie, że
„nie moi pracownicy, to nie muszę zwracać uwagi na
ich bezpieczeństwo” – dodał Srebrniak.
czytaj dalej 
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„CHROŃ SWÓJ ŚWIAT”, CZYLI BEZPIECZEŃSTWO BLISKICH W
PRACY W NASZYCH RĘKACH
Autor: Anna Wanat. Foto: Log4.pl

Obowiązkiem każdego pracodawcy, jak również przedsiębiorcy, dla którego wykonywana jest praca
przez inne podmioty, jest zapewnienie bezpieczeństwa. Organem sprawującym nadzór i kontrolę nad
przestrzeganiem prawa pracy, w tym w szczególności między innymi przepisów bhp, jest Państwowa
Inspekcja Pracy. Zajmuje się ona sprawdzaniem, czy zasady bezpieczeństwa są przestrzegane. Jednak
nawet najlepiej prowadzona kampania informacyjna, zapewnienie jak najlepszych warunków bezpieczeństwa, czy inne działania w tym kierunku wiele nie zmienią, jeśli pracownicy nie będą czuli, że ich
bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo współpracowników, zależy właśnie od nich.
Ludzie często nie zdają sobie sprawy z potencjalnego zagrożenia, jakie towarzyszy wykonywanym na co
dzień obowiązkom. Może to wynikać z różnych czynników, z nieświadomości, braku styczności z wypadkiem innej osoby przy pracy, albo zwykłego stwierdzenia, że „mnie to przecież nie dotyczy”. W wielu
przypadkach może się udać, ale nie zmienia to faktu,
że równie wiele zdarza się takich sytuacji, w których
szczęścia zabrakło, a konsekwencje były bolesne,
a w niektórych przypadkach kosztowały życie.

„Chroń swój świat”
Kampania pod takim tytułem ruszyła 17 listopada
2014 roku. Prowadzona przez firmę 3M, ma na celu
podkreślenie znaczenia dbania w pracy o bezpieczeństwo własne, jak i ich bliskich. Organizatorzy wiedzą,
jak ważna jest świadomość odpowiedzialności za
bezpieczeństwo własne i innych, dlatego na specjalnie przygotowanej stronie internetowej* udostępniają informacje, które mają wspierać wzrost świadomości na temat bezpieczeństwa swojego i bliskich.
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w moim interesie
Wielu osobom może się wydawać, że ściśle określone zasady bezpieczeństwa, to jedynie wymysł
pracodawcy, zmuszonego do tego jeszcze przez
Państwową Inspekcję Pracy, mający utrudnić życie
i skomplikować wykonywaną pracę. Jednak zasady
stoją w rzeczywistości na straży rzeczywistego bezpieczeństwa, pomagają zadbać o to, aby wykonując
swoje obowiązki nie zagrażać sobie ani innym, oraz
nie spowodować wypadku, mogącego nieść ze sobą
przykre konsekwencje. Przestrzeganie tych reguł jest
w interesie każdego z pracowników. Jeśli sami będą
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się stosować do zasad bezpieczeństwa, będą mieli
wpływ na to, aby nieszczęśliwe wypadki nie zdarzały
się, a przez to także zadbają o bezpieczeństwo własne i współpracowników.
Dbajmy o siebie nawzajem
Myśląc o własnym bezpieczeństwie, można również
zadbać o bezpieczeństwo osób w swoim otoczeniu.
Zachowanie jednej osoby nie pozostaje bez wpływu
na innych, gdyż jeden wypadek może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa większej liczby osób w bliskim
otoczeniu zdarzenia. Dlatego warto pomyśleć o tym,
że zaczynając od dbania o własne bezpieczeństwo,
zmniejszamy ryzyko wypadku współpracownika czy
innej osoby przebywającej w otoczeniu.
Pomyśl o swoich bliskich
Wpływ na zachowanie w pracy mogą również mieć
bliskie osoby. We wspólnym interesie leży to, aby
każdy był bezpieczny i bezpiecznie wrócił z pracy.
Dlatego warto pomyśleć o tym, aby zadbać o świadomość, że bezpieczeństwo jednej osoby nie jest tylko
jej sprawą, a oddziałuje również na bliskich. Jak o nich
zadbać? Przejawiać się to może poprzez zwykłe zainteresowanie postępowaniem bliskiej osoby, chociażby poprzez wyrażenie prośby, by na siebie uważała.
Takie z pozoru proste wyrażenie, może wpłynąć na
świadomość danej osoby, jej zachowanie, a co za tym
idzie może przekonać do większego zwracania uwagi
na bezpieczeństwo.
Kropla drąży skałę
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez ogół zaczyna się od jednej osoby. Dbając o bezpieczeństwo
własne, wpływa się na bezpieczeństwo osób bliskich.
Te wykonując codzienne obowiązki, mają styczność
z innymi ludźmi, własnym przykładem bezpiecznego zachowania inspirując innych do tego samego.
Konieczna jest jedynie świadomość, że jeśli każdy
zacznie od dbania o bezpieczeństwo własne i swoich
bliskich, wszyscy inni wokół również będą bezpieczniejsi.
*Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej kampanii www.chronswojswiat.pl

PRZEDŚWIĄTECZNE BEZPIECZEŃSTWO W MAGAZYNACH
Autor: Anna Wanat. Foto: Log4.pl

Okres przedświąteczny to dla magazynów i centrów logistycznych okres wzmożonej pracy, związany z wymianą towarów na półkach na ofertę świąteczną, oraz z ogólnym wzrostem liczby zamówień. W tym gorącym okresie notowany jest wzrost obsługiwanych zamówień o 25%, a nawet
50%. W tym okresie temat bezpieczeństwa staje się jeszcze ważniejszy, ponieważ w natłoku dodatkowych obowiązków i presji czasowej łatwo można o tym zapomnieć.
W tym okresie zauważalny jest zwiększony obieg towarów w magazynach, większa jest liczba odbieranych i wysyłanych transportów, więcej ludzi i pojazdów porusza
się po drogach wewnętrznych. To rodzi większe ryzyko
kolizji pracownik – pojazd. Większa ilość składowanego towaru może również grozić uszkodzeniami regałów
chociażby w wyniku przeciążenia, jeśli nie będzie się
tego kontrolować.

przed zakrętami, przejściami i skrzyżowaniami dodatkowo powinna być ona redukowana. Oczywiście wszystkie
wspomniane zasady powinny być stosowane na co dzień,
jednak w okresie przedświątecznym jest to szczególnie
ważne ze względu na zwiększony ruch w magazynie,
w związku z którym ryzyko kolizji i wypadków przy nadmiernych prędkościach poruszania się również znacząco
rośnie.

Wzmożony ruch – wzmożona rozwaga
Jak być bezpiecznym, gdy po magazynach i centrach logistycznych porusza się coraz więcej osób, w tym wielu
pracowników sezonowych, nieznających aż tak dobrze
miejsca pracy jak stali pracownicy? W takiej sytuacji
ważne jest, aby przywiązywać jeszcze większą niż zazwyczaj wagę do przestrzegania zasad BHP. To w najprostszy
sposób może zagwarantować bezpieczne wykonywanie
swoich obowiązków. Oczywiście każdy taki pracownik
tymczasowy musi zostać przeszkolony z obowiązujących
zasad BHP, nie zwalnia to jednak pozostałych z rozwagi.
Jeśli dbałość o bezpieczeństwo zacznie się od siebie,
wtedy wszyscy będą mogli czuć się bezpieczniejsi.

Mniej znaczy więcej
Gdy ma się do skompletowania dużą ilość towarów,
chciałoby się przyspieszyć ten proces ładując jak najwięcej na jeden wózek, nawet kosztem przekroczenia
dopuszczalnego udźwigu. Jednak choć mogłoby się wydawać, że takie działania usprawnią procesy, jest to ryzykowne. Przeciążenie wózka ogranicza możliwości manewrowe pojazdu, zwiększa ryzyko upadku towarów, a co
za tym idzie ich uszkodzenia. Potencjalne przewrócenie
się wózka czy upadek towaru w pobliżu przemieszczających się ludzi może również skutkować poważnym wypadkiem, a w razie jego wystąpienia straty będą znacznie większe, niż tylko poświęcenie trochę większej ilości
czasu i być może wykorzystanie większej liczby pracowników i sprzętu.

Szybciej, więcej – ale bezpiecznie
W bardzo wielu magazynach głównym środkiem transportu wewnątrzzakładowego towarów są wózki jezdniowe podnośnikowe. Aby poruszanie się nimi nie stwarzało
zagrożenia innym osobom pracującym w danym miejscu,
operatorzy powinni przestrzegać ograniczeń prędkości określonych przez pracodawcę. I choć okres przedświąteczny to czas, kiedy towary trzeba transportować
jeszcze szybciej, nie może się to odbywać kosztem bezpieczeństwa, a w celu jego zapewnienia wózki powinny
poruszać się zgodnie z ustaloną prędkością, natomiast

Bezpieczeństwo kluczem do sukcesu
W porównaniu do czasu straconego na likwidowanie
skutków nieszczęśliwego wypadku oraz braków kadrowych związanych z niezdolnością do pracy poszkodowanych pracowników, bezpieczne wykonywanie obowiązków daje możliwość uzyskania większych, realnych
korzyści, dlatego zamiast szukać ryzykownych rozwiązań, warto skupić się na tym, aby nie zwiększać ryzyka
i tak już istniejącego.
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MAGELLAN PJM RFID Z „INTELIGENTNĄ” TECHNOLOGIĄ
Źródło: SATO. Foto: SATO

Firma SATO, lider w dziedzinie wydruku kodów kreskowych, etykietowania oraz rozwiązań EPC
/ RFID, poinformowała o wprowadzeniu na rynek nowej generacji systemu - Magellan PJM1 RFID
Pulpit Series Reader. Ta nowa generacja wykorzystuje inteligentną technologię z funkcją samo strojenia, która umożliwia czytnikowi RFID, automatyczne dostosowanie czułości w celu osiągnięcia najlepszej wydajności, niezależnie od liczby, wielkości lub rodzaju PJM RFID.
Dwa nowe modele Magellan PJM RFID Desktop Reader
Series - MDR-4330AT oraz MDR-3021AT, są już dostępne z wbudowaną inteligentną technologią samo - dostrajania. Magellan MDR-4330AT to solidny, stacjonarny czytnik RFID, który sczytuje przedmioty oznaczone
w dowolnej orientacji oraz przedmioty zapakowane
w pojemnikach. Czytnik sczytuje w wymiarze 3D z powierzchni o rozmiarach 43 x 30 cm. MDR-3021AT jest
przeznaczony w szczególności dla celów kodowania
tagów i sczytuje z powierzchni o wymiarach 30 x 21
cm.

Nowe modele są obecnie dostępne w Europie, Australii i Chinach, a wkrótce ich dystrybucja rozpocznie się
w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Azji oraz Indiach.
„To uprości i całkowicie zmieni nastawienie klientów
do systemów RFID”, powiedział Kaz Matsuyama, Prezes i Generalny Dyrektor SATO Holdings. „Nasza inteligentna technologia samo – dostrajania, automatycznie
zapewni najlepszą wydajność niezależnie od wahań
tagów PJM. Oferuje klientom swobodę wyboru tagów
najlepiej dostosowanych do potrzeb. SATO mocno koncentruje się na rozwiązaniach technicznych, aby poprawić doświadczenia użytkowników. Technologia ta
jest doskonałym przykładem naszego zaangażowania
w tworzeniu nowych wartości dla naszych klientów.”
1: PJM (Phase Jitter Modulation) to technologia RFID,
która szybko i dokładnie identyfikuje duże ilości oznaczonych elementów, ułożonych lub przechowywanych
w dowolnej orientacji fizycznej.

KOMPAKTOWE KOMPUTERY HONEYWELL
Źródło: Honeywell. Foto: Honeywell

W odpowiedzi na potrzeby rynku, operatorzy centrów dystrybucji patrzą w przyszłość, chcąc
utrzymać swoją konkurencyjność w 2015 roku a także w nadchodzących latach. W związku z tym,
firma Honeywell zaprezentowała dwa innowacyjne produkty: Dolphin 70e Black - wszechstronne urządzenie w nowej wersji przeznaczonej do noszenia na przedramieniu i zaprojektowane dla
zwiększenia wydajności, produktywności i dokładności podczas pracy w magazynach oraz komputer CV31 Thor do montażu w pojazdach magazynowych, łączący najnowsze technologie informatyczne i kompaktową obudowę.
„Operatorzy centrów dystrybucji poszukują rozwiązań najbardziej elastycznych, oferujących możliwości rozbudowy pod względem stosowania różnych aplikacji oraz odpowiadających na wyzwania
przyszłości” – mówi Bruce Stubbs, Dyrektor Działu
Marketingu Przemysłowego w firmie Honeywell
Scanning & Mobility. „Dzięki innowacyjnym technologiom, jak urządzenia typu „hands-free” oraz
kompaktowe komputery do montażu w pojazdach
magazynowych, Honeywell może dostarczać klientom rozwiązania – zarówno małym i średnim firmom, jak i dużym korporacjom na całym świecie,
które podnoszą ich konkurencyjność w obecnej
i przyszłej działalności”.
czytaj dalej 
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ROZWIĄZANIA GŁOSOWE - BEZPIECZEŃSTWO I EFEKTYWNOŚĆ
Autor: Anna Wanat. Foto: Honeywell

Vocollect jest kompleksowym rozwiązaniem, na które składają się urządzenia i oprogramowanie
pozwalające pracownikom magazynów komunikować się za pomocą komend głosowych z głównym systemem sterującym zleceniami i monitorującym zatowarowanie. Honeywell Scanning &
Mobility oferuje rozwiązanie Vocollect wielu międzynarodowym korporacjom. Liczba użytkowników systemu na całym świecie szacowana jest na blisko milion. Są to m.in. Grupa Camuto, globalny lider branży i właściciel znanych kobiecych marek lifestyle’owych, HI Giörtz Sönner (wiodący
dostawca artykułów spożywczych w Norwegii), czy polski operator logistyczny produktów mrożonych – Frigo Logistics. Wcześniej rozwiązanie to było oferowane przez firmę Intermec.
Zastosowanie rozwiązania Vocollect
Urządzenie wykorzystywane jest nie tylko przy
komisjonowaniu czy kompletowaniu poszczególnych zamówień, ale przykładowo również przy
załadunku towarów do ciężarówek, czy na halach
supermarketów przy uzupełnianiu asortymentu
na półkach. Pozwala ono na przyspieszenie wykonywanych procesów oraz na skrócenie czasu
szkolenia nowych pracowników, co przekłada
się na większą efektywność oraz jest przydatne
szczególnie w okresach zwiększonej sprzedaży
i zatrudniania pracowników sezonowych.
Dlaczego komunikacja głosowa?
Miha Capuder, Business Development Manager
w firmie Honeywell Scanning & Mobility, mówi
że:„mowa to najbardziej naturalny dla człowieka sposób komunikacji.” Dzięki jej wykorzystaniu, wszystko to, co wcześniej było czasochłonne, kosztowne i obarczone ryzykiem błędu, oraz
wiązało się z dodatkowymi zadaniami, takimi jak
potrzeba raportowania, a co za tym idzie mozolne
wypełnianie wielu formularzy, początkowo pa-

pierowych, później elektronicznych, zastąpione
zostało kilkoma komendami głosowymi.
Redukcja kosztów i zwiększenie efektywności
przede wszystkim
Korzyści te, to najważniejsze, co oferuje swoim
klientom Honeywell Scanning & Mobility. Dzięki ograniczeniu wymaganych czynności do kilku
komend głosowych przekazywanych wprost do
systemu komputerowego, cały system staje się
bardzo intuicyjny i praktycznie niezawodny.
Vocollect dla Frigo Logistics
Spółka Frigo Logistics to operator logistyczny produktów mrożonych. Powstała ona w 2001 roku,
a trzy lata później została przejęta przez przedsiębiorstwo Nichirei Holding Holland, wchodzące w skład japońskiego koncernu Nichirei, jednego ze światowych liderów z zakresu logistyki
produktów wymagających restrykcyjnej kontroli
temperatury. W Polsce firma współpracuje z czołowymi krajowymi i zagranicznymi producentami
produktów mrożonych.
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Jak to działa?
Zlecenia na komisjonowanie wysyłane są teraz z systemu zarządzania magazynem (WMS) poprzez sieć WLAN
do urządzenia głosowego o nazwie Talkman. Tam następuje przetworzenie na komendy głosowe transmitowane przewodami do słuchawek pracownika. W razie
potrzeby każda komenda może zostać powtórzona. Po
potwierdzeniu przez pracownika ma miejsce aktualizacja zasobów w czasie rzeczywistym przez system WMS.

Sieć dostaw Frigo Logistics stanowią dwa centra
dystrybucyjne, w Żninie oraz w Radomsku. Jak
podkreśla Prezes Zarządu, Kris Verburgen, jakość
dostaw jest dla klientów firmy niezwykle ważna.
W związku z tym, równie decydująca, jak bezbłędne komisjonowanie, jest punktualność dostaw.
Aby spełnić te wymagania, spółka od dwóch lat
stawia na technologię głosową w magazynie. Rozwiązanie Vocollect wdrożyła u nich mająca siedzibę w Krakowie firma oprogramowań i doradztwa
Systemy Kodów Kreskowych (SKK). Opracowany
przez SKK interfejs, to połączenie systemu zarządzania magazynem QGUAR produkcji Quantum-Software z VoiceClient® firmy Vocollect.
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Uzyskane korzyści
Po wdrożeniu sterowania głosowego, produktywność
w procesie komisjonowania wzrosła o 20%, a jakość
tego procesu wyniosła 99,97%, co daje więcej, niż
oczekiwania rynkowe. Wcześniej jakość również była
wysoka, bo na poziomie 99,79%, jednakże wymagało
to znacznie większego nakładu pracy. Inne zauważalne
korzyści, to uwolnienie rąk pracowników w wyniku eliminacji konieczności trzymania ręcznego skanera, jak
również zlikwidowanie potencjalnego niebezpieczeństwa wypadku, związanego z koniecznością spoglądania na wyświetlacz terminali ręcznych w czasie jazdy,
w celu odczytania następnego zlecenia. Ponadto ważne
jest to, iż ulepszona została ergonomia, a zastosowanie
Vocollect daje również możliwość rezygnacji z kontroli
skompletowanego towaru, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy przeznaczanych dotychczas na
utrzymanie stosownego działu.
Na podstawie materiałów Honeywell

OPERATORZY WÓZKÓW WIDŁOWYCH – UPRAWNIENIA VS UMIEJĘTNOŚCI
Autor: Anna Wanat. Foto: Honeywell

Wózki widłowe, a właściwie wózki jezdniowe, są powszechnie stosowanym środkiem transportu
wewnętrznego. Do operowania niektórymi potrzebne są specjalne uprawnienia; dotyczy to tych,
które posiadają napęd silnikowy. Istnieje kilka dróg, aby takie uprawnienia uzyskać, chociaż nie
każda daje możliwość uzyskania potwierdzenia posiadanych kompetencji, uznawanego w każdym
zakładzie pracy.
Pierwszym ze sposobów jest uzyskanie imiennego
zezwolenia, wydanego przez pracodawcę, po odbyciu w ośrodku szkoleniowym , bądź na terenie zakładu kursu zorganizowanego na podstawie programu
opracowanego przez Urząd Dozoru Technicznego, zakończonego wewnętrznym egzaminem. Otrzymanie
imiennego zezwolenia jest momentem, w którym faktycznie udzielane są uprawnienia do obsługi wózka.
Należy jednak pamiętać, że taki dokument ważny jest
jedynie na terenie zakładu, który go wydał. Oznacza
to, że w przypadku zmieniania miejsca pracy, konieczne będzie na nowo wydanie stosownego imiennego
zezwolenia, uprawniającego do operowania wózkiem
jezdniowym z napędem silnikowym na terenie danej
firmy.
Uprawnienia ważne bezterminowo
Drugim sposobem jest odbycie kursu zatwierdzonego
przez UDT, a opracowanego przez dany ośrodek szkoleniowy. Program taki musi być zgodny z programem
UDT nr 2/2007/OUTB pod nazwą „Minimalne wymagania dotyczące programów kursów dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego (UTB)”.
W programie tym określono minimalne wymagania
odnośnie tworzonych przez ośrodki kursów, takie jak
minimalny czas trwania kursu 35 godzin, oraz to, iż
kurs dotyczyć może wózków ujętych w kategoriach
UDT jako urządzenia transportu bliskiego (UTB), czyli
wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane (kategoria urządzeń III WJO), wózki podnośnikowe
z wyłączeniem specjalizowanych (kategoria urządzeń
II WJO), wózki podnośnikowe specjalizowane (kategoria urządzeń I WJO). Popularne „wózki widłowe”
należą do kategorii II WJO. Uprawnienia uzyskiwane
są po uzyskaniu pozytywnego wyniku na zewnętrznym egzaminie przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego, wraz z otrzymaniem zaświadczenia
kwalifikacyjnego UDT. Zaświadczenie takie ważne
jest bezterminowo na terenie każdej firmy.
Uprawnienia specjalistyczne
Kolejnym sposobem, choć już rzadko spotykanym,
jest odbycie kursu organizowanego przez Instytut
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego –
IMBiGS. Kursy takie częściej mogą dotyczyć wózków
specjalizowanych, z tego względu, że wiele takich
urządzeń można spotkać przy robotach budowla-

nych. Po odbyciu takiego kursu, którego program
opracowywany jest przez IMBiGS, ma miejsce egzamin, przeprowadzany przez komisje z Instytutu, po
którego zdaniu otrzymuje się książkę operatora, bezterminowo uprawniającą do obsługi wózka na terenie
każdego zakładu.
Posiadane uprawnienia a faktyczne umiejętności
operatorów
Uzyskanie faktycznych uprawnień do obsługi wózka powinno gwarantować, iż dany operator posiada
wszelkie niezbędne umiejętności konieczne do bezpiecznego poruszania się wózkiem na terenie zakładu. Czy jednak tak jest w rzeczywistości? Nie sposób
stwierdzić, czy kursy kończące się nadaniem imiennego uprawnienia ważne na terenie danego zakładu,
przeprowadzane są właściwie, ponieważ zewnętrzne
skontrolowanie tego jest praktycznie niemożliwe,
można jedynie sprawdzić, czy wymagane prawnie
uprawnienia są w posiadaniu operatorów, czy nie.
Posiadane uprawnienia a eksploatacja wózka
To, co jest pewne, to to, że świadomość oraz wiedza
i umiejętności nabyte podczas szkolenia nie pozostają bez wpływu na eksploatację wózka, gdyż dzięki
nim operatorzy mogę zapobiec awarii, oraz przede
wszystkim zadbać o bezpieczeństwo. Jednak niestety teoria to jedno, a praktyka drugie. Wypadki zdarzają się, a winnych najczęściej nie ma. Wniosek z tego,
że na dzień dzisiejszy bezpieczeństwo pracy z wózkiem widłowym jak i prawidłowa eksploatacja sprzętu zależą od świadomości operatora oraz dobrego
przeprowadzenia szkolenia, czego weryfikacja póki
co nie jest wykonalna. A jak będzie w przyszłości –
czas pokaże.
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