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Minister Pracy i Polityki Społecznej,
Władysław Kosiniak-Kamysz, wręczył
nagrody i wyróżnienia laureatom 43.
Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy
Warunków Pracy. Na liście laureatów
tegorocznej edycji konkursu znalazł
się magazyn FM Logistic zlokalizowany w Parzniewie k/Pruszkowa.
Konkurs organizowany jest co roku
w trzech kategoriach: rozwiązań technicznych i technologicznych; prac
naukowo-badawczych oraz przedsięwzięć organizacyjnych i edukacyjnych. Głównym jego celem jest
inspirowanie do podejmowania oraz
upowszechniania
konstruktywnych
działań i rozwiązań poprawiających
bezpieczeństwo oraz warunki pracy.
Konkurs Poprawy Warunków Pracy
prowadzi Centralny Instytut Ochrony
Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

WYBIERAMY LIDERA
BEZPIECZNEJ PRACY
W MAGAZYNIE
Źródło: Red.

Już wkrótce wybrany zostanie „Lider

bezpiecznej pracy w magazynie”

FOTO: Od Lewej Paweł Strycharski inicjator nagrodzonego
projektu z FM Logistic oraz Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister Pracy i Polityki Społecznej

- To dla nas ogromny zaszczyt i wyróżnienie odebrać nagrodę od Ministra
Pracy i Polityki Społecznej – mówi
Paweł Strycharski, Inspektor ds. BHP,
animator nagrodzonej inicjatywy. To
dowód na to, że małe zmiany mają
wpływ na kształtowanie organizacji –
dodaje.
czytaj dalej 

na konferencji w dniu 3 grudnia ogłoszone zostaną jego wyniki. Konkurs
wzmacnia świadomość korzystania
ze zdobyczy współczesnych środków
ochrony pracy i przyczynia się do
właściwej interpretacji przepisów. To
także promocja innowacji technicznych i technologicznych podnoszących bezpieczeństwo eksploatacji
urządzeń oraz systemów składowania
towarów.Konkurs Poprawy Warunków
Pracy prowadzi Centralny Instytut
Ochrony Pracy – Państwowy Instytut
Badawczy.
czytaj dalej 

PROMAG NOMINOWANY
Autor: Kamil Kubicz Foto: PROMAG

W siedzibie Spółki w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia PROMAG S.A. dyplomu sygnowanego przez Wiceprezesa
Rady Ministrów, Ministra Gospodarki i Prezesa Urzędu Dozoru
Technicznego w uznaniu efektywnej współpracy w obszarze
minimalizowania ryzyka eksploatacji urządzeń technicznych,
utrzymywania wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego oraz wkładu w stabilny rozwój polskiej gospodarki.
PROMAG znalazł się tym samym w finałowej grupie przedsiębiorstw ubiegających się o zwycięstwo w tegorocznej edycji
rankingu jako jedna z dwóch firm nominowanych do tytułu
z województwa wielkopolskiego. Laureatów rankingu poznamy w listopadzie, w trakcie corocznej konferencji UDT „Nauka,
technika, gospodarka – doświadczenia i perspektywy rozwoju”.
- Cieszy nas, że wartości, które od lat przyświecają firmie
PROMAG są na rynku zauważane i doceniane. Bezpieczeństwo
jest bez wątpienia jednym z naszych priorytetów i to nie tylko w kontekście oferowania klientom produktów i rozwiązań
logistycznych spełniających najwyższe standardy i wymagania
techniczne. Od lat równie dużą wagę przywiązujemy do kwestii budowania świadomości i edukacji, organizując cykliczne
szkolenia na temat bezpiecznej eksploatacji urządzeń magazynowych i uczestnicząc aktywnie w konferencjach i wydarzeniach na ten temat – powiedział Lesław Łuczak, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny w PROMAG S.A.

Lider Bezpieczeństwa Technicznego to konkurs organizowany
przez Urząd Dozoru Technicznego, pod patronatem Wicepremiera,
Ministra Gospodarki. Celem inicjatywy jest honorowanie przedsiębiorstw wyróżniających się wysokim standardem bezpieczeństwa
technicznego oraz wkładem w rozwój gospodarczy Polski. Kapituła
rankingu ocenia firmy zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem,
instalacją, eksploatacją, naprawą i modernizacją urządzeń technicznych. Przedsiębiorstwa nominowane są w trzech kategoriach „wytwórca”, „użytkownik” i „modernizujący”.
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BĘDZIE TRWAŁA WSPÓŁPRACA
Źródło: CHEP Foto: www.sigma-not.pl

Spółka AMPLUS, jeden z największych na polskim rynku producentów oraz dystrybutorów świeżych owoców i warzyw,
przetestowała model zamkniętego poolingu paletowego
CHEP. Projekt pilotażowy zakończył się sukcesem, którego efektem jest nawiązanie długoterminowej współpracy
pomiędzy firmami. Rozwiązanie CHEP wpisało się na stałe
w łańcuch dostaw AMPLUS, podnosząc wydajność operacyjną spółki.
Gospodarka paletowa dla tak dużej firmy, jaką jest AMPLUS,
nie jest łatwym procesem. Realizacja dostaw i odbiorów na
skalę masową oraz administracja opakowaniami pochłaniają czas, a także generują wysokie koszty finansowe i operacyjne. Optymalizacja zarządzania opakowaniami była
inicjatywą zarządu firmy. Po analizie kosztów w łańcuchu
dostaw oraz ich składowych, podjęto decyzję o optymalizacji, która zastąpi dotychczasowe rozwiązanie – standardowy
obrót białą paletą.
W Amplus stawiamy na rozwój. Taką mamy wizję – semper in
altum, czyli ciągle wzwyż. Firma nieustająco zwiększa swój
zasięg oraz zacieśnia współpracę z dotychczasowymi partnerami. Wraz z rozwojem firmy ustawicznie rosły także komplikacje związane z logistyką palet – co tydzień wykonujemy
około 250 dostaw zarówno do polskich, jak i zagranicznych
odbiorców. Szukaliśmy nowego, wygodnego, bezpiecznego
i elastycznego systemu, który pozwoliłby nam ułatwić tę logistykę, jednocześnie obniżając koszty. Aby wyeliminować
niepotrzebne operacje, które wykonywaliśmy przy obsłudze palet białych i jednorazowych, zdecydowaliśmy się na
przetestowanie, a w efekcie przejście do systemu poolingu
zamkniętego CHEP. Nie mam żadnych zastrzeżeń do dotych-

czasowej współpracy. Test, który wykonaliśmy, przekonał
nas, że CHEP jest wiarygodnym i solidnym partnerem, dlatego po fazie weryfikowania systemu rozszerzamy obszar
wspólnego działania – mówi Kamil Czechowski, Manager
Logistyki AMPLUS.
Firma zaczęła pilotaż testowy współpracy w ramach zamkniętego poolu paletowego CHEP, realizując dostawy do
kilku wybranych centrów dystrybucyjnych. Przeprowadzona
próba przyniosła bardzo pozytywne wyniki, a sfera operacyjna pozostała bez zastrzeżeń. Pilotaż zrealizowany w okresie
maj-lipiec 2015 roku został rozszerzony o nowe kierunki.
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ZMIENIA SIĘ NASTAWIENIE
DO FOTORADARÓW
Źródło: GITD

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
opublikował wyniki badania efektywności
kampanii informacyjno – promocyjnej Projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko.
Badanie przeprowadzone przez instytut BSM
we wrześniu 2015 roku wykazało istotne
zmiany świadomości społecznej w dziedzinie
bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie
przed rozpoczęciem kampanii (kwiecień 2014
r.), a po jej realizacji (wrzesień 2015 r. ). Głównym trendem obserwowanym w tym czasie
był spadek akceptacji dla łamania przepisów
ruchu drogowego oraz zwiększenie aprobaty
dla działań dyscyplinujących kierowców. O 11
punktów procentowych wzrosło przekonanie
kierowców, że fotoradary wpływają na poprawę bezpieczeństwa na drogach.
czytaj dalej 
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CIMC INWESTUJE W GDYNI
Źródło: AXI IMMO Foto: AXI IMMO

China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. (CIMC)
to pochodząca z Chin globalna spółka zatrudniająca ponad 60
000 pracowników i posiadająca ponad 300 firm członkowskich między innymi w Azji, Ameryce Północnej, Europie, Australii. Zasięg CIMC obejmuje ponad 100 państw. Teraz firma
rozszerza swoją działalność i otwiera fabrykę naczep samochodowych w Gdyni.
Firma CIMC powstała w 1980 roku w Shenzhen jako wspólne
przedsięwzięcie China Merchants Group i East Asiatic Company. Od 1994 roku CIMC jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Shenzhen. Oferuje najwyższej jakości
produkty i usługi w takich branżach, jak: logistyka, produkcja
kontenerów i naczep samochodowych, offshore, energetyka,
przemysł chemiczny i spożywczy czy finanse. Jednym z wiodących obszarów działalności CIMC jest produkcja pojazdów,
którą firma rozpoczęła w 2002 roku jako CIMC Vehicles (Group) Co. Ltd. Obecnie CIMC produkuje 1000 rodzajów ciężarówek, furgonetek, cystern wagonów oraz ich elementów składowych. Właśnie w tym zakresie firma postanowiła rozszerzyć
swoją działalność o kolejną lokalizację w Polsce.
W gdyńskim oddziale montowane będą różnego rodzaju przyczepy transportowe. Podzespoły do instalacji będą importowane z Chin i Europy. Realizowane tam będą zamówienia z Europy Środkowej, Wschodniej i Zachodniej.

Model produkcji i montażu przetestowaliśmy już na innych
rynkach. Region Europy Środkowej i Wschodniej jest bardzo
obiecującym rynkiem, dlatego planujemy tu dalszy rozwój.
Polska, jako największy kraj w regionie oraz ważny partner
w transporcie międzynarodowym, była dla nas naturalnym
wyborem. Gdynia to najlepsza lokalizacja ze względu na bliskość dobrze rozwiniętej infrastruktury drogowej i portowej
oraz rynku pracy – mówi Steven Feng, Dyrektor Zarządzający
CIMC Trailer Polska.
czytaj dalej 
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BUDOWANIE DŁUGOTERMINOWYCH RELACJI
Źródło: P3 Foto: P3

WHEELS Logistics, Hager Polo oraz Euroser
wynajęły łącznie 8.380 m² powierzchni
w dwóch parkach logistycznych w Polsce
należących do P3, wyspecjalizowanego
właściciela, dewelopera i zarządcy europejskich obiektów logistycznych.
WHEELS Logistics podpisał umowę na
dodatkowe 2.660 m² powierzchni magazynowej, zwiększając tym samym swoją
obecność w P3 Poznań, parku który ma powierzchnię 100.000 m², do 8.660 m². Kilka miesięcy wcześniej (maj 2015) ta sama
firma wynajęła prawie 8.800 m² nowej powierzchni magazynowo - biurowej w parku logistycznym P3 Plzeň w Czechach.
Z kolei Hager Polo - dostawca rozwiązań elektrotechnicznych oraz systemów automatyki budynków - zdecydował
się na przedłużenie swojej umowy najmu w P3 Poznań. Firma zajmuje w parku 3.720 m² powierzchni magazynowo
– biurowej i jest klientem P3 od 4 lat.
Trzecia umowa podpisana przez P3 dotyczy najmu 2.000
m² w P3 Błonie, parku logistycznym o powierzchni 175.000
m², położonym 30 km na zachód od Warszawy. Nowym
klientem jest Euroser - dystrybutor i eksporter uznanych
europejskich marek nabiałowych.

Andrzej Wroński, Dyrektor Krajowy P3 w Polsce, powiedział: „Umowy z WHEELS Logistics oraz Hager Polo w P3
Poznań świadczą o tym, że jesteśmy nastawieni na budowanie długoterminowych relacji z klientami. Staramy się
wspierać naszych klientów także w ich rozwoju i w miarę
jak rośnie ich działalność, oferować im odpowiednią powierzchnię magazynową. Z przyjemnością witamy również
nowych klientów w naszych parkach logistycznych, takich
jak Euroser w P3 Błonie i mamy nadzieję na współpracę
przez kolejne lata. Ostatnio podpisane umowy zwiększyły
całkowitą liczbę klientów P3 w Polsce do 46.”

FABRYKA ZAANGAŻOWANIA
Źródło: Sodexo Foto: uk.sodexo.com

O ile każdą maszynę można zaprogramować, o tyle z zespołem pracowników jest nieco trudniej. Dlatego coraz więcej
firm wprowadza systemy motywacyjne skoncentrowane na
nagradzaniu za efekt, który w skomplikowanym procesie produkcyjnym jest celem nadrzędnym. Jak budować zaangażowanie w firmie produkcyjnej radzą eksperci z Sodexo Benefits
and Rewards Services.
Mimo ciągłego rozwoju zaawansowanych technologii nadal
to ludzie, a nie infrastruktura czy maszyny, tworzą środowisko
produkcyjne. To dzięki nim firma może podnosić efektywność
pracy i wydajność poszczególnych procesów, co realnie przekłada się na jej sukces. Jedynie efektywne zarządzanie zespołem pracowników daje szanse na zachowanie ciągłości produkcji, ograniczenie absencji pracowników czy kształtowanie
pożądanych postaw i zachowań zatrudnionych.

Dlaczego należy nagradzać?

Specyfika branży produkcyjnej sprawia, że zadania wykonywane przez pracowników na hali produkcyjnej, ich powtarzalność i niejednokrotnie szybkie tempo pracy nakładają na pracodawcę konieczność pełnego wykorzystania zasobów – nie
tylko finansowych, ale również szczególnego zwrócenia uwagi na motywację pozafinansową, budowanie zaangażowania
i wzrost efektywności pracy zespołów. Z badań wynika, że programy motywacyjne oparte na nagradzaniu za efekty zwiększają produktywność pracowników o ponad 31%[1].
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Jako ekspertów, w zakresie motywacji i nagradzania za
efekty, bardzo cieszy nas fakt, że rośnie świadomość potrzeby budowania zaangażowania wśród pracowników
firm z branży produkcyjnej. Coraz więcej przedsiębiorstw
decyduje się na wprowadzanie programów motywacyjnych w celu wzrostu jakości pracy czy kształtowania kultury organizacji. Pracodawcy podejmują również działania
skoncentrowane na wzroście satysfakcji pracowników, bo
jak wszyscy wiemy, zadowolony pracownik to efektywny
pracownik – wyjaśnia Magdalena Słomczewska-Klimiuk,
Kierownik Kategorii Motywacja Pracowników, Sodexo Benefits and Rewards Services.
czytaj dalej 

FM LOGISTIC Z KOLEJNA NAGRODĄ
Źródło: FM Logistic Foto: FM Logistic

5 listopada, podczas gali towarzyszącej Międzynarodowym
Targom Transportu i Logistyki, zostały ogłoszone wyniki
plebiscytu „Przyjazny Pracodawca Branży TSL”. W tym roku
to prestiżowe wyróżnienie trafiło do FM Logistic. Przyjazny
Pracodawca TSL to plebiscyt dedykowany firmom z branży
Transport Spedycja Logistyka (TSL). Głównym jego celem
jest promowanie pracodawców, którzy utrzymują wysokie
standardy związane z tworzeniem i projektowaniem miejsc
pracy, rozwojem kompetencji i promocji talentów, a także
zapewniają godne i przyjazne warunki zatrudnienia.

Zwycięzcy plebiscytu zostali wyłonieni w trzech kategoriach określonych na podstawie wielkości firmy, biorąc
pod uwagę liczbę zatrudnionych ogółem. Kapituła oceniająca brała pod uwagę trzy obszary funkcjonowania firmy
związane z polityką personalną: rozwój kadr, wynagrodzenia i motywację oraz zarządzanie kadrami. FM Logistic
wygrało plebiscyt i otrzymało statuetkę w kategorii „Duże
Przedsiębiorstwa” (powyżej 500 zatrudnionych).
- Mamy pełną świadomość tego, że siłą FM Logistic są ludzie. Ich unikalne doświadczenia, predyspozycje i kompetencje umiejętnie zarządzane składają się na sukces dla
organizacji. Jesteśmy przekonani, że warto inwestować
w rozwój zespołu , bo on właśnie stanowi w znaczącym
stopniu o naszej przyszłości. Dlatego nagroda „Przyjazny
Pracodawca Branży TSL”, to nie tylko ogromne wyróżnienie, ale także potwierdzenie właściwego kierunku naszych
starań – mówi Magdalena Hotyńska, Dyr. ds. Zasobów
Ludzkich w FM Logistic w Polsce.
Rozstrzygnięcie plebiscytu oraz wręczenie statuetek
„Przyjazny Pracodawca 2015” miało miejsce 5 listopada
br. w Warszawie, podczas III edycji targów TransPoland.

ZDOBYWCA PRESTIŻOWEJ NAGRODY
Źródło: TMH Europe Foto: TMH Europe

Skonceptualizowany w 1947 r. i zaprojektowany
w 1867 r., ikoniczny ręczny wózek paletowy BT Lifter
posiada najsilniejszą dotychczas pozycję na rynku,
a wielkość jego sprzedaży wynosi obecnie ponad trzy
miliony egzemplarzy.
Ręczne wózki paletowe firmy Toyota osiągnęły obecny wysoki standard za sprawą dwóch Szwedów: Ivara
Bryntse’go i Rune’a Monö. Wspólnie tworzą oni warunki dla przemysłu transportu wewnętrznego. Jeszcze w 1947 r. Ivar Bryntse, mający swój udział również
w powstaniu europalety, wpadł na pomysł hydraulicznych podnośników do palet. Dokładnie dwadzieścia
lat później branżowy projektant Rune Monö zaprezentował przełomowy oraz często powielany projekt podnośnika, czym ustalił globalny standard dla ręcznych
wózków paletowych.
Przez wiele lat BT Lifter udoskonalano w oparciu o zasadę kaizen firmy Toyota, dzięki czemu podnośnik stał
się wózkiem uniwersalnym, odpowiednim do każdego
zastosowania. Od pierwszego uruchomienia osławiony BT Lifter jest liderem w dziedzinie ergonomii, mocy
i osiągnięć. Projekt wózka oparto na czterech kluczowych wartościach: bezpieczeństwie, wydajności, trwałości i prostocie. Wytwarzany zgodnie z optymalizującym jakość Systemem Produkcyjnym Toyoty (TPS – Toyota
Production System), BT Lifter jest objęty wyjątkową gwarancją – 99 lat na ramę wózka. Jest to oznaka jakości
projektu, dbałości o szczegóły i najwyższych standardów produkcyjnych.
Laureaci najbardziej uznanej japońskiej nagrody, która przyznawana jest rokrocznie od 1957 r., zostaną ogłoszeni na specjalnej ceremonii przyznania nagród 30 października w Tokio.
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ZBIÓRKA NIEKOMPLETNYCH ELEKTROODPADÓW
Źródło: Stena Recycling

Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ogranicza ilość podmiotów, które mogą zbierać
niekompletne elektrodpady. Wbrew założeniom zmiana
ta może nie przełożyć się na ograniczenie nielegalnego
demontażu, zwraca uwagę Anna Wójcik, kierownik ds.
Ochrony Środowiska i ADR w Stena Recycling.
Nowa ustawa o ZSEiE, która zacznie obowiązywać od 1
stycznia 2016 r., ma na celu uporządkowanie dotychczasowego systemu zbiórki ZSEiE oraz implementację unijnej
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE
z 4 lipca 2012 r. do prawodawstwa krajowego. Wśród szeregu zmian jakie wprowadza, zakazuje m.in. zbiórki niekompletnych odpadów elektrycznych i elektronicznych
podmiotom innym niż wskazane w ustawie.
Artykuł 35 ustawy zezwala na zbiórkę niekompletnych odpadów elektrycznych i elektronicznych wyłącznie podmiotowi będącemu: dystrybutorem prowadzącym jednostkę
handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 mkw. poświęconej sprzedaży sprzętu
przeznaczonego dla gospodarstw domowych, prowadzącym zakład przetwarzania oraz odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym
punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Celem tego zapisu jest ograniczenie sprzedaży nielegalnie
zdemontowanych części ZSEiE do punktów skupu złomu,
co stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia człowieka i środowiska.
Anna Wójcik, ocenia jednak, że pomimo tej regulacji nielegalny demontaż może być dalej kontynuowany. – Nieuczciwi przedsiębiorcy znajdą sposób ominięcia restrykcyjnych
przepisów, choćby doprowadzając poprzez nielegalny
demontaż zebrany ZSEiE do takiego stopnia, aby utracił
wizualnie znamiona sprzętu – mówi ekspertka Stena Recycling. Jak wskazuje ograniczenie części podmiotów pod

względem zbiórki niekompletnych elektrodpadów zmniejszy liczbę lokalizacji, w których taki sprzęt może być oddawany oraz ograniczy działalności firm zajmujących się jego
zbiórką. Poza branżę zużytych urządzeń elektrycznych
i elektronicznych mogą dalej trafiać niektóre cenne surowce. – Optymalnym rozwiązaniem byłaby rekompensata
finansowa za zwrot kompletnego sprzętu. Wszelkie instrumenty finansowe winny być także wspierane poprzez edukację społeczeństwa o skutkach niekorzystnego oddziaływania na środowisko – dodaje Wójcik.
W ustawie o ZSEiE, poza zakazem zbiórki niekompletnych
elektroodpadów, przewidziano wiele istotnych zmian,
m.in. udogodnienia dla konsumentów, które pozwolą na
łatwiejszy zwrot zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sprzęt o wymiarach nie większych niż 25
cm będzie można oddać nieodpłatnie oraz bez konieczności kupienia nowego produktu w sklepie o powierzchni
nie mniejszej niż 400 mkw. Nieodpłatny będzie również
zwrot zużytego sprzętu przy dostawie nowego produktu
do domu pod warunkiem, że jest on tego samego rodzaju. Ustawa wprowadza również szereg innych zmian, m.in.
niezapowiedziane kontrole podmiotów gospodarczych
zajmujących się zbieraniem oraz przetwarzaniem zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zwiększone poziomy zbierania oraz odzysku i recyklingu elektrodpadów,
czy od 2018 r. podział sprzętu elektrycznego i elektronicznego na nowe grupy.

LOGISTYKA Z PERSPEKTYWY DWUSTU LAT
Źródło: DHL Foto: DHL

DHL Global Forwarding, Freight, specjalista od frachtu lotniczego, morskiego i drogowego w Grupie Deutsche Post DHL, świętuje w tym roku swoje dwustulecie. Historia usług logistycznych spod żółtego znaku
rozpoczęła się w 1815 roku, kiedy Louis Danzas założył firmę “Danzas”, która w ciągu następnych dwustu
lat stała się światowej sławy firmą transportową.
Obecnie rozwiązania logistyczne w transporcie lotniczym, morskim, drogowym i kolejowym są rozwijane
przez DHL Global Forwarding, Freight, jedną z czterech dywizji operacyjnych Grupy Deutsche Post DHL.
„Duch nowatorstwa i przedsiębiorczości, który pozwolił firmie utrzymać się na szczycie przez ostatnie dwa
stulecia jest zapisany w naszych genach” - mówi Frank
Appel, Prezes Grupy Deutsche Post DHL. „Stale pracujemy nad nadaniem nowego wymiaru pojęciu logistyka
i stworzeniem nowego podejścia, do procesu udosko-
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Bezpieczny mix

nalania łańcuchów dostaw, ponieważ naszym celem
jest stymulowanie rozwoju światowego handlu, łączenie ze sobą ludzi i wspieranie dobrej koniunktury na
całym świecie”.
czytaj dalej 

Bluza robocza Helios

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

Trzewiki bezpieczne PRAMA

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

Trzewiki bezpieczne HARDO

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

Ubranie robocze HARPOON

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

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

czytaj dalej 

ELOback2

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



ELOfleet3

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

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.
czytaj dalej 
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DLACZEGO AUDYT PRAWNY NIERUCHOMOŚCI MUSI BYĆ
KOMPLEKSOWY?

Autor: Marcin Malinowski, adwokat z kancelarii Gardocki i Partnerzy Foto: Kancelaria Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Due dilligence – skuteczne narzędzie oceniające potencjał inwestycji
Coraz więcej inwestorów – niezależnie od skali prowadzonych działań biznesowych – decyduje się powierzać kancelariom prawnym przeprowadzenie audytu prawnego przed zakupem nieruchomości. W wielu
przypadkach określenie aktualnego stanu prawnego gruntu, działki czy budynku ma kluczowe znaczenie –
pozwala na realną wycenę nabywanej nieruchomości, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko związane z nietrafioną inwestycją i ogranicza potencjalnie – często bardzo wysokie – straty finansowe. Zlecenie audytu
jest tym bardziej warte rozważenia, gdyż z reguły jego koszty wynoszą zaledwie ułamek procenta całkowitej wartości transakcji. Ważne jednak to, aby procesu due dilligence prawnego nie traktować pobieżnie
– tylko kompleksowa analiza może przynieść zamierzony cel, czyli realnie ułatwić decyzję inwestycyjną.
Pełny audyt prawny nieruchomości musi uwzględniać nie
tylko aspekty stricte prawne, ale także kwestie biznesowe,
techniczne oraz finansowo-podatkowe. Przy większych inwestycjach czasem nie wystarczy wyłącznie analiza przedłożonych dokumentów – niezbędne jest śledzenie informacji
lokalnych, właściwa ich interpretacja, a w dalszej konieczności także negocjowanie z gminą warunków prowadzenia
inwestycji czy nawet udział w lokalnych obradach samorządowych. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w której rozważa się inwestycje w obszar, który pod względem prawnym
nie jest jeszcze na to przygotowany.
Zaawansowana analiza prawna i biznesowa powinna być
brana pod uwagę także w przypadku, gdy rozważa się wydzielenie działek na mniejsze. Niekiedy sprzedaż mniejszych
gruntów przynosi inwestorowi wyższe zyski niż jednorazowe
zbycie obszernej nieruchomości. Warto pamiętać, że choć za
podstawowe źródła wciąż uznaje się księgę wieczystą oraz
wypis z rejestru gruntów lub kartoteki budynków, nie powinno bagatelizować się także zapisów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub – w przypadku jego
braku – analizy bieżąco wydawanych decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu. To właśnie miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem
określającym przeznaczenie danego terenu, warunki zagospodarowania i zabudowy, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Jest to szczególnie istotne biorąc pod
uwagę realia panujące w naszym kraju – w wielu miastach
w Polsce wciąż taki plan nie istnieje. Wówczas kompleksowy audyt prawny nieruchomości powinien uwzględniać
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określające kierunki rozwoju przestrzennego
i zasady polityki przestrzennej.
Kwestią obowiązkową – poruszaną w każdym profesjonalnym due dilligence
nieruchomości – jest także
analiza przepisów związanych z ochroną konserwatorską terenu. Trzeba pamiętać,
że przepisy te wprowadzają
szereg obostrzeń przy wykonywaniu prawa własności.
Dotyczy to m.in. wszelkich
robót i prac remontowych,
które – zgodnie z prawem
budowlanym – powinny być
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Marcin Malinowski, adwokat z kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
prowadzone w uzgodnieniu z konserwatorem. Jest to istotne
zwłaszcza dlatego, że każde tego typu działanie wymaga często
dodatkowego zezwolenia.
Efektem końcowym przeprowadzonego audytu prawnego nieruchomości jest raport, który streszcza najważniejszą problematykę, wskazuje potencjalne czynniki ryzyka oraz podkreśla
znaczenie najważniejszych aspektów prawnych, finansowych,
podatkowych i technicznych. W zakresie przygotowania tego
typu dokumentu niestandardowe kompetencje prawników są
wręcz nieocenione. Bardzo często to właśnie niesztampowe
rozwiązania mają istotny wpływ na ostateczną wartość dodaną
przeprowadzonego audytu.
Nie należy jednak zapominać o sprawach fundamentalnych –
kompleksowy due dilligence prawne nieruchomości to bardzo
często dość rozległy materiał, a rolą raportu końcowego jest jak
najbardziej precyzyjne i jasne przekazanie wskazówek potencjalnemu inwestorowi. Audyt ma przede wszystkim dać nam
odpowiedź na pytanie: czy nie przepłacamy oraz jak duże ryzyko inwestycyjne ponosimy. Bez wątpienia jest to narzędzie,
którego stosowanie powinien rozważyć każdy, nawet drobny
inwestor. Tym bardziej, że jego koszt – w porównaniu do wydatków z tytułu pozostałych działań związanych z nabywaniem
nieruchomości – należy z całą pewnością uznać za niewielki.

MAGAZYN Z CERTYFIKATEM
Źródło: ID Logistics Foto: ID Logistics

ID Logistics Polska, wiodący międzynarodowy dostawca usług logistycznych, po raz kolejny uzyskał certyfikat IFS Logistics. W tym roku proces
certyfikacji objął cztery magazyny zarządzane przez firmę. Uzyskana
ocena na poziomie „wyższym“ jest potwierdzeniem, że przeprowadzane
w nich procesy magazynowania i składowania towarów spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości. Obecnie ID Logistics wdraża także Wewnętrzny Standard Jakości – CID, wspierający kontrolę i efektywne
zarządzanie operacjami magazynowymi. Docelowo obejmie on wszystkie centra dystrybucyjne w Polsce. System, gwarantujący jeszcze większą sprawność operacyjną, będzie stopniowo rozszerzany o każdy nowo
uruchomiony magazyn. Jednym z głównych celów Programu Zrównoważonego Rozwoju ID Logistics jako firmy globalnej, jest wdrożenie systemu
CID we wszystkich krajach na świecie, w których prowadzi działalność.
Certyfikat IFS

IFS, czyli International Featured Standard, jest jednym
z najważniejszych, międzynarodowych standardów bezpieczeństwa i jakości przyznawanych dostawcom produktów
spożywczych do sieci handlowych. Gwarantuje zgodność
z obowiązującymi przepisami i normami prawnymi oraz zapewnia wysoką jakość obsługi w całym łańcuchu dostaw.
Jedna z jego norm, IFS Logistics, przeznaczona jest dla firm
logistycznych, które świadczą usługi dla tego sektora w zakresie transportu, magazynowania oraz dystrybucji żywności
i dodatkowo - produktów nieżywnościowych.
„Obecnie jest to jedyny certyfikat, który w tak znaczącym
stopniu dedykowany jest ocenie procesów logistycznych
w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości towarów. Firmy, które uzyskały IFS Logistics, nie tylko spełniają określone,
bardzo restrykcyjne wymagania, ale przede wszystkim muszą
być nastawione na ciągłe samodoskonalenie i wprowadzanie
nowych rozwiązań“ powiedziała Matylda Głowa, Manager ds.
Jakości ID Logistics Polska.

O IFS
IFS (International Featured Standard) jest przyznawany w trzech kategoriach: IFS Food (dostawcy produktów spożywczych oznaczonych marką własną dla sieci
handlowych); IFS Logistic (firmy logistyczne i transportowe) oraz IFS Broker (pośrednicy handlowi). Opiera
się na zasadach określonych w normach HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontrolne), GHP (Dobra
Praktyka Higieniczna) oraz GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna). Firmy otrzymują ocenę na poziomie podstawowym lub wyższym. IFS jest najważniejszym certyfikatem wymaganym przez międzynarodowe, głównie
niemieckie i francuskie, sieci handlowe. Jest przyznawany na okres 12 miesięcy. Po upływie tego czasu dostawca musi ponownie przejść cały proces certyfikacji.
W tym roku procesem certyfikacji zostały objęte łącznie
cztery magazyny zarządzane przez ID Logistisc – w Błoniu, Będzinie i dwa w Piotrkowie Trybunalskim. Trzy
z nich otrzymały ten certyfikat po raz drugi (systematyczny coroczny bardzo restrykcyjny audyt re-certyfikujący). Audytorzy z firmy Bureau Veritas Polska bardzo
wysoko ocenili każdą ze sprawdzonych lokalizacji, przyznając ocenę na poziomie wyższym - ponad 95% zgodności ze standardem.

Przyznanie IFS Logistisc poprzedziły audyty, przeprowadzone
przez niezależną jednostkę certyfikującą Bureau Veritas Polska. Ich zakres został określony w 160 punktach kontrolnych.
W szczegółowy sposób poddano ocenie wdrożone w magazynach systemy jakości, zarządzania i operacji. Sprawdzono,
m.in. obowiązujące procedury zarządzania bezpieczeństwem
i jakością składowanych towarów, nadzór nad infrastrukturą (m.in. warunki przechowywania żywności, wyposażenie
budynków i zgodność stosowanych urządzeń z normami
prawnymi), przebieg procesów operacyjnych (m.in. systemy
obsługi towarów i szybkość reakcji w przypadku konieczności wycofania wadliwej partii towaru) oraz schematy działań
w sytuacjach kryzysowych. Kontroli poddane zostały sposoby
segregacji i utylizacji odpadów, w tym niebezpiecznych oraz
metody dezynsekcji i zabezpieczania budynków przed szkodnikami. Audytorzy oceniali także obowiązujące systemy zarządzania i podnoszenia kwalifikacji pracowników, zasady
współpracy z dostawcami oraz zaangażowanie kadry zarządzającej w procesy wdrażania polityki jakości.

CID - Wewnętrzny Standard Jakości ID Logistics

W tym roku firma ID Logistics Polska rozpoczęła wdrażanie Wewnętrznego Standardu Jakości ID Logistics o nazwie CID (Certyfikacja ID). Jest to system opracowany przy udziale niezależnej,
zewnętrznej firmy certyfikującej EuraCRP, z którą współpracuje
ID Logistics. System, stanowiący „know how“ firmy, doczekał się
już szóstej wersji i ciągle się rozwija. W 2016 roku planowane jest
wdrożenie kolejnej, siódmej wersji. CID zapewnia standaryzację
systemów zarządzania i wysoki poziom procesów operacyjnych
we wszystkich magazynach Grupy ID Logistisc na świecie.
CID jest wdrażany na podstawie 15 zobowiązań - Dobrych Praktyk Operacyjnych, które dotyczą wszystkich procesów mających
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wpływ na sprawne i efektywne zarządzanie magazynem. Do
sprawdzanych obszarów należy Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (m.in. planowanie, szkolenia, oceny pracownicze), normy
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postępowanie w sytuacjach kryzysowych. Oceniane są procesy operacyjne i magazynowe (m.in. procesy logistyczne od przyjęcia towaru po jego
wydanie, organizacja i zarządzanie stockiem magazynowym),
nadzorowanie infrastruktury (m.in zasady wykorzystywania
wyposażenia i sprzętu operacyjnego) oraz metody postępowania z artykułami niebezpiecznymi i chemicznymi. Ważnym
aspektem standardu CID jest wdrażanie elementów systemu
zarządzania środowiskowego poprzez działania minimalizujące wpływ prowadzonej działalności na stan środowiska.
W oparciu o te wytyczne przygotowany zostanie kompleksowy Program Zrównoważonego Rozwoju ID Logistics w Polsce.
Polska jest jednym z pierwszych krajów, poza Francją, w którym jest wdrażany CID i pierwszym, którego magazyn otrzymał ceryfikat CID. Proces certyfikacji ma potrwać do końca

roku i docelowo obejmie sześć centrów dystrybucyjnych
(zakończony w Błoniu i Będzinie, w trakcie są dwa magazyny
w Piotrkowie Trybunalskim, Mszczonowie i Swadzimiu k/Poznania). Wdrożenie nadzoruje niezależna firma certyfikująca
systemy zarządzania ISOCERT. Firma ta współpracuje z EuraCRP, nadzorującą zdalnie proces certyfikacji i dbającą o zachowanie wszystkich norm i zobowiązań, które powstawały przez
ostatnie lata, stając się zbiorem najlepszych praktyk i wymagań operacyjnych.
„Naszymi klientami są największe sieci handlowe, producenci i dystrybutorzy FMCG. Dla nich kwestie bezpieczeństwa
i jakości produktów w łańcuchu dostaw mają decydujące
znaczenie. Chcą być pewni, że operator logistyczny, z którym
współpracują, spełnia ich wysokie oczekiwania. Uzyskanie
prestiżowych certyfikatów IFS Logistisc oraz CID potwierdza
naszą odpowiedzialność i gotowość do ciągłego doskonalenia
usług oraz stosowanych systemów operacyjnych“ podsumował Marcin Smoła, Dyrektor Operacyjny ID Logistics Polska.

MAGAZYNY Z EKOLOGICZNYM CERTYFIKATEM
Źródło: Prologis Foto: Prologis

Cztery niedawno wybudowane przez Prologis magazyny w regionie Pragi otrzymały akredytację BREEAM
w zakresie zrównoważonego budownictwa. Dwa z nich uzyskały najwyższą w skali ocenę „excellent” (doskonała). To pierwsza tak wysoka nota przyznana w Czechach.
Przyznano następujące oceny BREEAM:

Excellent (doskonała) dla Prologis Park Prague-Airport DC1, spekulacyjnego obiektu dystrybucyjnego
o powierzchni 30 000 metrów kwadratowych;
Excellent (doskonała) dla Prologis Park Prague-Jirny
DC7, obiektu produkcyjnego typu build-to-suit o powierzchni 12 350 metrów kwadratowych dla Demoautoplast, dostawcy usług motoryzacyjnych;
Very good (bardzo dobra) dla Prologis Park Prague-Airport DC2, magazynu typu build-to-suit o powierzchni 32 100 metrów kwadratowych dla firmy
Červa, hurtowego dostawcy osobistego sprzętu
ochronnego;

Good (dobra) dla Prologis Park Prague-Jirny DC5, budynku typu build-to-suit o powierzchni 31 730 metrów kwadratowych dla Mall.cz, sklepu internetowego oferującego towary codziennego użytku i sprzęt
elektroniczny. Podczas budowy każdego z magazynów przestrzegano surowych zasad zapewniających
bezpieczeństwo otoczenia budynków, lokalnego
ekosystemu, a także pracowników zatrudnionych na
terenie budowy. We wszystkich czterech projektach
wykorzystano nowoczesne materiały budowlane
o niewielkim oddziaływaniu na środowisko, w tym
optymalny system energooszczędnego ogrzewania wpływający na obniżenie kosztów operacyjnych
i podniesienie rentowności inwestycji.
“Długoterminowa
efektywność
kosztowa i ograniczenie oddziaływania na środowisko naturalne do minimum to aktualnie
najistotniejsze wymagania naszych klientów, zainteresowanych wybudowaniem lub wynajęciem powierzchni w regionie
Pragi” – powiedział Balazs Bellak, vice president i project manager Prologis na Europę Środkową i Wschodnią. “Przyznane
nam akredytacje BREEAM, w tym
pierwsze i jedyne w Czechach
oceny na poziomie “excellent”,
potwierdzają, że Prologis dostarcza magazyny spełniające najwyższej jakości standardy branżowe i środowiskowe.”

12

Temat numeru

PANATTONI PARK PRAGUE AIRPORT I Z CERTYFIKATEM BREEAM
Źródło: Panattoni.pl Foto: Panattoni.pl

Panattoni Europe, deweloper powierzchni przemysłowych, poinformował o zdobyciu certyfikatu BREEAM
International z oceną „Excellent”. Wyróżnienie otrzymał kompleks logistyczny zbudowany dla koncernu Amazon na
terenie Panattoni Park Prague Airport
I w Czechach. Certyfikat BREEAM International z wynikiem 76,8% stawia
go na najwyższym stopniu podium zarówno w kategorii „nowo budowanych
obiektów logistycznych” na terytorium
Czech, jak i w całym systemie BREEAM
International, a także wśród wszystkich obiektów firmy Amazon na całym
świecie.
„Czujemy się zaszczyceni w Panattoni
Europe, że budynek zbudowany dla koncernu Amazon zdobył certyfikat BREEAM
International na poziomie Excellent z wynikiem 76,8%, co stawia go na pierwszym miejscu w swojej kategorii, zarówno w Czechach, jak i na świecie. Jest to
również najwyższy wynik osiągnięty
dotychczas przez ukończoną inwestycję
Amazon w skali międzynarodowej” - powiedział Pavel Sovička, Dyrektor Zarządzający na Czechy i Słowację.
Certyfikat BREEAM International potwierdza zgodność z wymaganiami w zakresie zrównoważonego budownictwa
i wpływu obiektu na otoczenie. Zwrócono w nim szczególną uwagę na rekuperację (odzysk ciepła), wykorzystanie
oświetlenia LED z czujnikami, opomiarowanie wszystkich mediów, które ma celu
umożliwienie zarządzania i optymalizację zużycia energii, inteligentny system
zarządzania budynkiem (building management system - BMS), maksymalne
ograniczenie zużycia wody, ogrzewanie
gazowe o niskiej emisji NOx, obsadzenie
terenów zielonych różnorodnymi lokalnymi odmianami roślin, wykorzystanie
materiałów o obniżonej zawartości lotnych związków organicznych, racjonalną
gospodarkę odpadami w czasie budowy,
podwyższoną izolację ścian i stropów
oraz podwyższoną szczelność budynku.
Warto też podkreślić, że budynek - dzięki otaczającym go drzewom i roślinności
lokalnej - naturalnie wpisuje się w okoliczny krajobraz. Zieleni towarzyszy założone niedawno kamienne siedlisko dla
płazów. Poprzez zastosowanie wszystkich wyżej wymienionych rozwiązań
organizacja Building Research Establish-

ment przyznała Centrum Realizacji Zamówień Amazon, zbudowanemu przez
Panattoni Europe, certyfikat BREEAM
Final (dla ukończonej inwestycji) na poziomie „Excellent”. Za przebieg całego
procesu certyfikacyjnego odpowiadała
firma ARCADIS CZ a.s.
Mając na względzie długofalową tendencję do ograniczania śladu węglowego,
oddano do użytku 10 przystanków autobusowych, tak by umożliwić osobom dojeżdżającym ze stacji metra Zličín, miasta
Kladno oraz innych sąsiednich miejscowości komfortowy i bardziej ekologiczny

dojazd do pracy. Podczas prac budowlanych zespoły Amazon i Panattoni Europe nie zapomniały też o pracownikach,
którzy preferują transport indywidualny.
Zapewniono im 888 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, 54
miejsca dla motocykli oraz wiatę rowerową. Przewidziano także 54 priorytetowe
miejsca parkingowe dla pracowników
stosujących car pooling (czyli wspólne
dojazdy jednym samochodem), czemu
towarzyszyła kampania informacyjna
w postaci specjalnej tablicy ogłoszeniowej i broszury informacyjnej promującej
ograniczanie śladu węglowego.

REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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NOWA TOYOTA TRAIGO 48 - NAJLEPSZA WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA
Źródło: TMH Europe Foto: TMH Europe

Toyota Material Handling Europe (TMHE) wprowadza nowy wózek widłowy Toyota Traigo 48, który zapewnia najlepszą w swojej klasie wydajność energetyczną, a jednocześnie doskonale sprawdza się w pracach
o dużej intensywności.
Toyota zawsze myśli o swoich klientach i dokłada wszelkich starań, by oferowane przez firmę produkty zapewniały jeszcze wyższy poziom wydajności. Szeroko zakrojone
badania umożliwiły zintegrowanie najnowszych technologii i komponentów w kompaktowym wózku. W połączeniu
z ulepszoną ergonomią, zapewnia to optymalizację środowiska pracy operatora. Dzięki temu użytkownicy osiągają
dłuższy czas pracy bez ograniczenia wydajności, nawet
w przypadku najbardziej intensywnych prac.
Nowy, 48-woltowy elektryczny wózek widłowy Traigo
oferuje nowy mechanizm wspomagania sterowania, który ułatwia manewrowanie, oraz funkcję proporcjonalnej
siły wspomagania zapewniającą precyzyjną kontrolę przy
wszystkich prędkościach jazdy. Wózek oferuje również
zwiększoną kontrolę z pełnym zatrzymaniem na rampie
i precyzyjnym pozycjonowaniem z ładunkiem i bez ładunku.
Modele 3-kołowe są teraz dostępne o udźwigach od 1,5 do
2,0 tony i są bardzo zwrotne w ograniczonych przestrzeniach. Modele 4- kołowe, dostępne są w zakresie od 1,6
do 2,0 ton, są w stanie podołać intensywnym operacjom
w środowiskach wewnętrznych i zewnętrznych, a teraz oferują również mniejszy promień skrętu. Te wszechstronne
i elastyczne wózki widłowe , zapewniając doskonałą, wydajność przy obsłudze wszelkich ładunków. Są one również wyposażone w unikalny System Aktywnej Stabilności
(SAS) oraz silniki Toyota AC, zwiększające poziom bezpieczeństwa i wydajności.

48-woltowa rodzina wózków widłowych z przeciwwagą wyznacza nowe standardy w zakresie efektywności energetycznej, zużywając mniej energii przy
jednoczesnym zwiększeniu wydajności. Modele te
dostępne są również z opcjonalnym akumulatorem
litowo-jonowym, który pozwala na szybkie ładowanie w dowolnym momencie. Ten rewolucyjny sposób
zarządzania pracą akumulatora eliminuje konieczność wymiany akumulatora podczas wielozmianowego trybu pracy. „Naszym celem było przekroczenie oczekiwań klientów. W przypadku modelu Traigo
48 zaoferowaliśmy najlepszą w tej klasie urządzeń
produktywność poprzez zwiększenie wydajności
i zmniejszenie zużycia energii. Dzięki ofercie akumulatorów litowo-jonowych, Traigo 48, to również ważny krok naprzód w zakresie ergonomii. Akumulatory
tego typu zmniejszają konieczność wymiany baterii podczas pracy w wielu aplikacjach”, mówi David
Backx, Manager Działu Zarządzania Produktami w kategorii wózków z przewciwwagą w Toyota Material
Handling Europe.
„Z technologią zdalnego podnoszenia QuickPick,
Crown opracował kolejne wysoko ergonomiczne rozwiązanie, które zwiększa bezpieczeństwo i wydajność
oferując dodatkowo określone korzyści i rzeczywistą
wartość dodaną w różnorodnych zastosowaniach”,
mówi Ken Dufford, wiceprezes Crown w Europie.
Technologia QuickPick weszła na rynek kompletacji
niskopoziomowej w 2014 roku. Została do tej pory
nagrodzona pięcioma prestiżowymi nagrodami, wliczając nagrodę IFOY, iF Design Award oraz German
Design Award. Użytkownicy z branży opisują system
zdalnego sterowania, jako innowacyjny i wyjątkowo
wydajny.
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WZMOCNIONY NOTEBOOK Z ODŁĄCZANYM EKRANEM
Źródło: Panasonic

Panasonic zamierza wprowadzić na rynek pierwszy na świecie w pełni wzmocniony notebook z odłączanym
ekranem. Model Toughbook CF-20 oprócz wytrzymałej konstrukcji wyróżniać będzie wysoka wydajność,
a także wszechstronne zastosowanie, dzięki możliwości pracy w sześciu trybach. Urządzenie będzie dostępne w sprzedaży od stycznia 2016 r.
Toughbook CF-20 to nowsza wersja flagowego modelu Panasonic CF-19. Urządzenie zostało wyposażone w system operacyjny
Windows 10 Pro oraz procesor 6 generacji Intel® Core vProTM.
Model zaprojektowano z myślą o jak najszerszym zastosowaniu przez pracowników mobilnych. Oferuje bogaty zestaw interfejsów oraz możliwość pracy w aż sześciu trybach. Ekran,
dzięki wbudowanej baterii, po odłączeniu od jednostki bazowej
samodzielnie pełni funkcję tabletu. Model można też wykorzystać jako klasyczny notebook oraz w trybie prezentacji, a dzięki
wbudowanemu uchwytowi da się go nie tylko nosić na ramieniu,
ale także zawiesić na ścianie. Ponadto urządzenie można podłączyć do specjalnej stacji dokującej dla pojazdów, która pozwala
w pełni korzystać z jego funkcjonalności w czasie jazdy.
Model CF-20 został stworzony między innymi z myślą o dostawcach i operatorach mediów, technikach z sektora telekomunikacji, pracownikach mobilnych z branży ubezpieczeniowej,
wynajmu samochodów i zarządzania flotą, jak również dla służb
ratunkowych czy militarnych. Ważnym elementem decydującym o jego wszechstronności jest szeroka gama portów i możliwość dostosowania Toughbooka do indywidualnych potrzeb
użytkownika.
10-calowy ekran urządzania jest przystosowany do pracy zarówno w ostrym słońcu, jak i w czasie ulewnego deszczu, i może
być obsługiwany nawet w rękawicach roboczych. Zapewnia czytelny obraz dzięki matrycy antyodblaskowej IPS oraz jasności na
poziomie 800 cd/m2. Oferuje przy tym rozdzielczość WUXGA
(1920 x 1200 pikseli) i rozpoznaje do 10 aktywnych punktów
dotyku jednocześnie. Co więcej, w ofercie dostępny jest także
opcjonalny digitalizator dotykowy, czyli niezwykle dokładny rysik pozwalający na pisanie lub rysowania na ekranie komputera
nawet przy bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych.

Za zwiększoną wydajność modelu CF-20 odpowiada najnowszy procesor Intel Core m5-6Y57 vProTM (z pamięcią
4 MB, o częstotliwości 1,1 GHz do 2,8 GHz z technologią Intel® Turbo Boost). Urządzenie nie posiada wbudowanego
wentylatora. Jest natomiast wyposażone w grafikę Intel®
HD Graphics 515, 8 GB pamięci RAM i 256 GB SSD. Model
został oparty o system operacyjny Windows 10 Pro, lecz
oferuje też możliwość przejścia na wersję Windows 7.
CF-20 oprócz wysokiej wydajności i odporności gwarantuje długi czas pracy dzięki baterii zasilającej tablet oraz
możliwości wykorzystania opcjonalnej baterii ulokowanej
pod klawiaturą. W ten sposób długość pracy całego urządzenia jest podwojona. Dodatkowo baterie pomiędzy tabletem a jednostką bazową można ze sobą wymieniać bez
konieczności przerywania pracy urządzenia.
Aby zapewnić pracownikom mobilnym stałą łączność, Toughbook CF-20 został wyposażony w webkamerę 2MP
z mikrofonem stereo oraz kamerę tylną 8 MP pozwalającą
tworzyć dokumentację zdjęciową. Ponadto model oferuje
możliwość implementacji modułu 4G LTE umożliwiającego
połączenie z systemem zarządzania biurem (Office Management System), jak i personelem (Workforce Management System) oraz modułu GPS U-Blox 8 odpowiadającego
za precyzyjną nawigację.
Panasonic Toughbook CF-20 posiada pełną gamę urządzeń
peryferyjnych, aby zmaksymalizować wydajność pracowników – zarówno w biurze, jak i poza nim. Pojazdowa stacja
dokująca jest wyposażona w antenę samochodową, zapewniającą możliwie najsilniejszy sygnał łączności w czasie jazdy

EASY-TRUCK EL – NOWY WÓZEK PALETOWY OD PROMAG
Autor: Kamil Kubicz

PROMAG S.A. wprowadził do swojej oferty nowy model elektrycznego wózka paletowego prowadzonego.
EASY-TRUCK EL znakomicie sprawdza się m.in. w trakcie załadunku i rozładunku samochodów z użyciem
rampy oraz podczas kompletacji i transportu palet na krótkie odległości.
Jedną z największych zalet nowego wózka jest szczelny
akumulator typu AGM, który umożliwia ładowanie bez konieczności korzystania ze specjalnej akumulatorowni. Brak
emisji gazów podczas ładowania baterii sprawia, że wózek
jest świetnym rozwiązaniem dla firm działających w branży
spożywczej w tym marketów i dyskontów. Proces ładowania baterii jest niezwykle prosty dzięki zastosowaniu automatycznego wbudowanego prostownika i ogranicza się
do podłączenia wtyczki wózka do standardowego gniazdka
230V.
Dzięki wyposażeniu wózka w elektryczny napęd jazdy jest
to także propozycja dla wszystkich firm, w których pracow-

nikami są kobiety. Easy-Truck EL przystosowany jest do obsługi równomiernie obciążonych palet EUR, pozwala na wygodny i szybki transport towarów o masie nawet do 1500 kg
i może poruszać się z prędkością do 3,5 km/h. Zaletą wózka
jest możliwość płynnej regulacji prędkości, co pozwala dostosować ją do wykonywanych czynności i ułatwia manewrowanie.
Wysoki komfort codziennego użytkowania gwarantuje także bezobsługowy silnik bezszczotkowy, a także wskaźnik naładowania baterii
oraz licznik motogodzin. Produkt wyposażony został także w system
awaryjnego cofania i wyłącznik bezpieczeństwa, który zabezpiecza
operatora przed ewentualnym przygnieceniem w trakcie jazdy tyłem.
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BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE – DEKLARUJĄ PRACODAWCY
Źródło: Koalicja Bezpieczni w Pracy

Przepisy BHP – ważne i łatwe do spełnienia, szkolenia – pożyteczne, inwestycje w bezpieczeństwo
– konieczne? – Takie są główne wnioski z badania
„Bezpieczeństwo w pracy 2015”, przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie Koalicji Bezpieczni
w Pracy. Okazuje się, że deklarowane przekonanie
o znaczeniu BHP wśród polskich przedsiębiorców
jest wysokie. Na niskim poziomie kształtują się jednak wiedza na temat konsekwencji naruszeń przepisów BHP i szacowanie ich kosztów.
Połowa (52 proc.) przedstawicieli pracodawców, osób
najlepiej poinformowanych w temacie BHP w zakładach
pracy uważa, że tematowi BHP poświęca się w Polsce
odpowiedni poziom uwagi. Niemniej jednak ponad jedna trzecia zapytanych (35 proc.) ma odmienne zdanie na
ten temat i mówi, że uwagi tej jest za mało.
Jednocześnie zdecydowana większość badanych (69
proc.) uważa, że dbanie o BHP ma największe znaczenie
przede wszystkim dla pracowników, w drugiej kolejności dla pracodawców (17 proc.), a na samym końcu dla
przedstawicieli instytucji publicznych (10 proc.). Respondenci patrzą na tę sprawę podobnie, bez względu
na to, jakiej wielkości firmę reprezentują. Co ważne, ankietowani twierdzą, że na poprawę BHP w Polsce mają
w dużym stopniu wpływ instytucje publiczne (47 proc.).
Rzadziej dostrzegany jest pozytywny wpływ organizacji pracodawców (13 proc.) oraz związków zawodowych
(11 proc.).

– Instytucje publiczne w celu poprawy bezpieczeństwa
i zdrowia pracowników przygotowują regulacje zapewniające podstawowe standardy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy – mówi Joanna Skrzyńska z Zespołu
Badań Społecznych TNS Polska. – Odpowiednie ramy
prawne stanowią jeden z istotnych warunków kształtowania kultury bezpieczeństwa. Nie jest to jednak warunek wystarczający. To ludzie muszą rozumieć i widzieć
korzyść w zachowaniach, których się od nich oczekuje
i które przede wszystkim im samym przynoszą pożytek.
Jak się okazuje, pracodawcy deklarują, że nie lekceważą
również tej sfery. Szkolenia z BHP są uznawane za uży-
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teczne zarówno przez zdecydowaną większość pracowników (93 proc.), jak i przedstawicieli zakładów pracy
(84 proc.). Warto również zaznaczyć, że im większy jest
zakład pracy, tym użyteczność szkoleń oceniana jest lepiej. Z kolei wśród działań promujących BHP wśród pracowników na pierwszym miejscu wymieniane są dodatkowe spotkania dla pracowników, na drugim tworzenie
i udostępnianie poradników, a na trzecim inwestowanie
w dodatkowe wyposażenie, mające na celu edukowanie
pracowników. Rozwiązania te stosowane są w około 40
proc. zakładów.

Firmy wiedzą ile inwestują, ale nie wiedzą ile tracą

Badani, którzy są zdania, że inwestycje w BHP to nieuzasadniony wydatek, są w zdecydowanej mniejszości
– stanowią 10 procent. Im większy zakład pracy, tym
więcej osób, które uważają, że inwestycje w BHP przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne. Potwierdza to
świadomość potencjalnych konsekwencji zaniedbań.
Najistotniejszymi skutkami wypadków pracowników,
w opinii przedstawicieli zakładów pracy zajmujących
się sprawami BHP, są koszty odszkodowań dla poszkodowanych (53 proc.) oraz koszt straconego czasu (49
proc.). Kolejne koszty to straty wizerunkowe (35 proc.)
oraz utrata dochodów (34 proc.), o których wspomina co
trzeci ankietowany. Co czwarty zwraca uwagę na straty
majątku trwałego i obrotowego (23 proc.). Koszt straconego czasu jest częściej wskazywany przez przedstawicieli średnich i dużych firm. Jednak tylko nieliczne
firmy prowadzą szacunkowe wyliczenia tego, ile średnio kosztuje nieobecność pracownika związana z naruszeniem procedur BHP. Co więcej, połowa badanych (50
proc.) twierdzi, że nie ma do czynienia z tego typu nieobecnościami.

Im większa firma, tym BHP ważniejsze

Zaledwie 16 proc. przedstawicieli zakładów pracy jest
zdania, że spełnienie wymogów prawnych w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy jest trudne. Blisko połowa (47 proc.) nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat.
Więcej niż co trzeci (37 proc.) ocenia zadanie to jako
łatwe. Wśród przedstawicieli firm najmniejszych, tj. zatrudniających między 5 a 9 pracowników, więcej jest
osób, które zadanie to oceniają jako łatwe (43 proc.). Takie opinie wyjątkowo często pojawiają się też w branży
usługowej (46 proc.), natomiast rzadziej w rolnictwie,
przemyśle i budownictwie.

Badanie „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2015” zostało zrealizowane przez TNS Polska techniką CATI
(Computer Assisted Telephone Interview – wywiad
telefoniczny wspomagany komputerowo). Badanie
przeprowadzono w terminie 29 września – 12 października 2015 r. na reprezentatywnej próbie 500
zakładów pracy.
Jednocześnie dla połowy badanych (49 proc.) problematyka BHP to, w kontekście sprawnego funkcjonowania zakładu pracy, temat ważny. Dla kolejnych 43 proc.
umiarkowanie ważny, a jedynie dla 8 proc. nieistotny.
Postrzeganie BHP wyraźnie zależy od wielkości instytucji – im zakład pracy większy, tym częściej pada odpowiedź „ważny”. Wśród przedstawicieli dużych firm takiej
odpowiedzi udziela trzy czwarte zapytanych osób (75
proc.). – Największe spółki działają nie tylko w oparciu
o obowiązujące regulacje prawne, ale także posługują
się wewnętrznymi procedurami, które często są bardziej
wymagające niż zapisy ustawodawcy – komentuje Andrzej Smółko, Przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy
i Prezes CWS-boco Polska. – Jest to wynik m.in. bardziej
rygorystycznych wymogów stawianych przez właścicieli,
większej przejrzystości procesów wewnętrznych, czy konieczności posiadania dedykowanych służb BHP.

Służby BHP – etatowe czy wynajęte?

Zdania na temat najlepszego sposobu organizacji
służby BHP w zakładach pracy są podzielone. Wśród
ogółu przedstawicieli firm przeważa opinia, że organizacja służby BHP poprzez profesjonalną firmę
zewnętrzną jest lepszym rozwiązaniem niż zapewnienie służby etatowej (54 proc. wobec 41 proc.).
Opinie respondentów znacznie się różnią w zależności od wielkości zakładu pracy. W mniejszych (zatrudniających do 49 pracowników) bardziej docenia się
profesjonalne firmy zewnętrzne. Z kolei w średnich
i w dużych, za lepsze rozwiązanie uchodzi etatowa
służba BHP. Warto zauważyć, że za wyborem drugiego
rozwiązania opowiada się również większość ankietowanych z branży budowlanej oraz sektora państwowego.
Podsumowując – deklarowane przekonanie o znaczeniu BHP wśród polskich przedsiębiorców jest wysokie. Potwierdzają to wyniki badania. Jednak wciąż
pozostają obszary, w których jest sporo do zrobienia.
Na tle Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2)
polskie zakłady pracy w porównaniu do europejskich
w wielu kwestiach wyróżniają się pozytywnie. Sprawy, w których rodzime firmy i instytucje wypadają
gorzej, związane są z udziałem pracowników w decydowaniu o sprawach BHP.
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