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E-MIESIĘCZNIK O BEZPIECZEŃSTWIE W MAGAZYNIE I CENTRACH LOGISTYCZNYCH

BSH ZWYCIĘŻA PO RAZ DRUGI
Autor: Red. Foto: Log4.pl

Konkurs „BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE”, to jedyne takie przedsięwzięcie w branży gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej. Zwycięzcy konkursu jest przyznawany
tytuł „Lidera Bezpiecznej Pracy w Magazynie”, a nagrodą jest
statuetka „lidera”. W drugiej edycji konkursu zwyciężyła firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., która na
708 punktów możliwych do zdobycia, uzyskała wynik 625
punktów. Tytuł „Lidera Bezpiecznej Pracy w Magazynie”, firma BSH zdobyła po raz drugi.
Zwycięzca, firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.
z o.o., zdobyła 625 pkt, co stanowi 88,28% wszystkich możliwych do zdobycia punktów, będących niejako miernikiem
„bezpieczeństwa pracy w magazynie”. Wynik oznacza, że ten
„poziom bezpieczeństwa pracy” w firmie BSH jest bardzo wysoki, druga w zestawieniu firma uzyskała wynik 583 punktów,
co stanowi 82,34% maksymalnej oceny. Wyniki i dane z ankiet
pokazują, że problematyka bezpieczeństwa w firmach, jest bardzo ważnym elementem ich działania i starań w polepszenie
warunków pracy oraz wzrostu świadomości bezpieczeństwa.
„Gdy po raz pierwszy w ubiegłym roku otrzymaliśmy tą nagrodę,
to poczuliśmy się wyróżnieni, a otrzymana po raz drugi nagroda
„Lidera bezpiecznej pracy w magazynie” w tym roku, utwierdza
nasz w przekonaniu, że kierunek, jaki obraliśmy jest słuszny.
Współpraca działów logistyki, BHP i innych przynosi efekty, to
jest to, co chcemy promować i czym się szczycimy. Działamy
poprzez proces kształtowania świadomości naszych pracowników, często się spotykamy i rozmawiamy na temat tego, co może

pomóc w pracy, co niepokoi lub co można zrobić w konkretnym
miejscu pracy. ” - powiedział Piotr Jagielski Kierownik Magazynu Eksportowego, Pion Logistyki .
Cały tekst na stronie 6

STILL PRZEJMUJE LR INTRALOGISTIK
Autor: Wojciech Podsiadły Foto: STILL

Firma STILL wzmocniła swoją pozycję w obszarze lean logistics poprzez przejęcie LR Intralogistik. Przedsiębiorstwo,
będące dostawcą zindywidualizowanych systemów transportowych, przyczyni się do poszerzenia kompleksowej
oferty STILL o nowe, innowacyjne rozwiązania dla ciągników.
LR Intralogistik GmbH to powstała w 2009 roku firma,
specjalizująca się w alternatywnych dla wózków widłowych rozwiązaniach przepływu materiałów. Jej oferta
obejmuje przede wszystkim tworzenie dostosowanych
do potrzeb klienta zestawów transportowych, w tym
ściśle dopasowanych do przewożonych ładunków trolejów - z uwzględnieniem kwestii automatyzacji, bezpieczeństwa, efektywności kosztowej oraz ergonomii.

się, że ich połączenie zaowocuje umocnieniem pozycji
marki w obszarze zestawów transportowych. – Przejęcie LR Intralogistik sprzyjać będzie rozwojowi oferty
inteligentnych, wysokowydajnych rozwiązań z zakresu
przepływów materiałowych – mówi Thomas A. Fischer,
Dyrektor Handlowy STILL.

LR Intralogistik było dotychczas wyłącznym partnerem
technologicznym STILL w zakresie wyposażenia wózków platformowych i ciągników. Spółki spodziewają

Obserwuje się coraz większe zapotrzebowanie na rozwiązania wspierające realizację założeń koncepcji just-in-time.
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PROMOCJA AUTOMATYZACJI
Źródło: PROMAG S.A. Group Foto: PROMAG S.A.

Już ponad 500 osób odwiedziło MAGAZYN PRZYSZŁOŚCI
w Centrum Techniki Magazynowej PROMAG. Zaproszeni goście mogli zobaczyć pokaz pracy automatycznej linii transportu, paletyzacji, składowania i identyfikacji produktów,
a także samodzielnie zaprojektować nowoczesny magazyn
oraz zasięgnąć opinii ekspertów na temat możliwości wdrożenia prezentowanych w CTM rozwiązań w ich firmach.
- CTM PROMAG jest odpowiedzią na potrzeby polskiej intralogistyki. To tutaj zobaczyć można jedyną w Polsce pokazową,
zautomatyzowaną linię transportu, paletyzacji, składowania
i identyfikacji produktów, wyposażoną w najnowsze rozwiązania z dziedziny automatyki i robotyki. Organizowane przez
nas spotkania to zatem bardzo dobra okazja do tego, aby z bliska przyjrzeć się nowoczesnym rozwiązaniom intralogistycznym, zobaczyć jak działają w praktyce, jakie problemy mogą
rozwiązać w firmach i jakie korzyści może przynieść ich wdrożenie. Ciekawą propozycją dla zwiedzających są stanowiska
multimedialne, przy których można zaprojektować magazyn,
warsztat i szatnię, pójść na wirtualny spacer po obiekcie produkcyjnym lub magazynowym oraz pogłębić wiedzę logistyczną – mówi Karolina Tokarz, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Handlu i Marketingu w PROMAG S.A.
Centrum Techniki Magazynowej odwiedziły do tej pory m.in.
takie firmy jak: Kompania Piwowarska, Carlsberg Polska, Agregaty Fogo, Samsung Electronics, Bakoma, Stomil Sanok, Składy
Vox, Lorenz Snack-World Logistics oraz Arkus & Romet Group.
20 i 21 stycznia 2016 roku w CTM PROMAG odbędzie się również X edycja szkoleń z cyklu „BEZPIECZNY MAGAZYN”, które
cieszą się dużym zainteresowaniem pracowników magazynów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracy.

Centrum Techniki Magazynowej pełni także funkcję edukacyjną i jest otwarte dla studentów uczelni wyższych oraz uczniów
szkół średnich kształcących logistyków. Z prezentowanymi
tutaj rozwiązaniami zapoznali się już m.in. członkowie koła
naukowego PRIME działającego na Politechnice Poznańskiej,
studenci WSL, uczniowie Technikum Logistycznego w Mosinie
oraz szkół z Poznania.
- Chciałbym bardzo podziękować w imieniu swoim i moich
uczniów za możliwość zwiedzenia MAGAZYNU PRZYSZŁOŚCI.
Byliśmy pod ogromnym wrażeniem nowoczesnych rozwiązań
intralogistycznych znajdujących się w obiekcie. Chciałbym,
aby moi uczniowie mieli kiedyś tak ciekawą pracę i potrafili
o niej z taką pasją opowiadać jak osoby, które nas oprowadzały. Dziękuję, za poświęcony nam czas – powiedział po
wizycie w CTM PROMAG Wojciech Kaczmarek, nauczyciel
z Poznania.
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KOLEJNA AKWIZYCJA
TRELLEBORGA
Źródło: Trelleborg

Trelleborg Wheel Systems, podpisała umowę
i sfinalizowała przejęcie Standard Tyres Group,
prywatnej firmy w Brazylii, czołowego producenta opon przemysłowych na rodzimym rynku. Firma jest głównym dostawcą opon przemysłowych
w Brazylii, dla globalnych producentów oryginalnego sprzętu (OEM) działających na brazylijskim
rynku. Przejęcie wzmacnia obecność Trelleborg
w oponach przemysłowych w Ameryce Południowej i wzmacnia globalnie wiodącą pozycję firmy
Trelleborg.
Przejęta firma ma swoją siedzibę w Lorena, a jej
zakład produkcyjny znajduje się w Feira de Santana. Roczne przychody ze sprzedaży w 2014 roku
wyniosły około 100 M SEK. Przejęcie jest częścią
strategii firmy Trelleborg, w celu wzmocnienia
swojej pozycji w atrakcyjnych segmentach rynku.
Brazylia jest największym rynkiem pojazdów
transportu bliskiego w Ameryce Południowej, dla
wszystkich głównych producentów OEM reprezentowanych w tym kraju.

NOWY PARK LOGISTYCZNY OBOK ŁODZI
Źródło: MLP Group Foto: MLP Group

Deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych przygotowuje się do rozpoczęcia budowy nowego parku logistycznego MLP Łódź. Docelowo zespół obiektów w Konstantynowie Łódzkim będzie liczyć 90 tys. mkw. nowoczesnej
powierzchni magazynowej.
MLP Group przygotowuje się do rozpoczęcia budowy
nowego parku logistycznego MLP Łódź. Centrum zlokalizowane będzie w Konstantynowie Łódzkim zaledwie 10 kilometrów na zachód od Łodzi. Powstanie
bezpośrednio przy planowanym odcinku drogi ekspresowej S14, który połączy autostradę A2 z drogą
ekspresową S8, tworząc jednocześnie zachodnią obwodnicę Łodzi. MLP Łódź będzie docelowo oferował
90 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej,
a całkowita powierzchnia parku wyniesie 17 hektarów. „Sytuacja w branży nowoczesnych powierzchni
magazynowych jest bardzo dobra. Dlatego przygotowujemy się do kolejnej dużej inwestycji, która pozwoli nam zaoferować najemcom atrakcyjne obiekty
w bardzo dobrej lokalizacji” – podkreślił Radosław
T. Krochta, Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu
MLP Group S.A.
W skład parku logistycznego będą wchodzić budynki klasy A. Obiekty będą miały wysokość 10 metrów,
a nośność posadzki sięgnie 6 ton. Aktualnie w skład
portfela nieruchomości Grupy Kapitałowej wchodzą
cztery operacyjne parki logistyczne zlokalizowane

w Polsce: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Poznań oraz MLP Lublin. W trakcie budowy jest piąty
park MLP Teresin. W przygotowaniu są także kolejne
inwestycje w regionie Wielkopolski, Górnego i Dolnego Śląska oraz Polski Centralnej, w tym m.in. MLP
Poznań Zachód, MLP Poznań Południe, MLP Gliwice
oraz MLP Wrocław. Uwzględniając te projekty docelowa powierzchnia magazynowa MLP Group przekroczy
1 mln mkw.

REKLAMA

NAGRODA ZA E-SPRZEDAŻ
Autor: Kamil Kubicz Foto: PROMAG

Firma PROMAG S.A. znalazła się w gronie
zwycięzców tegorocznej edycji rankingu
e-Gazeli Biznesu, organizowanego przez
Puls Biznesu we współpracy z firmą badawczą ARC Rynek i Opinia. Ranking
wyłonił najdynamiczniej rozwijające się
przedsiębiorstwa w branży e-commerce.
„Cieszy nas obecność w gronie laureatów
konkursu, zwłaszcza że jesteśmy jedną
z pierwszych firm w branży logistycznej,
która wprowadziła możliwość zakupów
własnych produktów przez Internet.
Polski e-handel niemal każdego roku
cechuje się bardzo dużą, dwucyfrową
dynamiką wzrostu i z pewnością będzie
w kolejnych latach jednym z najszybciej
rozwijających się rynków. Takiej oferty
oczekują także nasi klienci i branża logistyczna, dlatego planujemy kolejne inwestycje w ten kanał sprzedaży. W 2014
roku nasza sprzedaż internetowa wzrosła
w stosunku do roku 2013 o 26% i zależy
nam by ten trend utrzymać w kolejnych
latach” – powiedziała Karolina Tokarz,
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu
i Marketingu w PROMAG S.A.
Dostawa w 24 godziny
Pierwszy sklep internetowy PROMAG otworzył w 2002 roku.
W marcu 2015 uruchomiono całkowicie nową wersję sklepu
pod adresem www.e-promag.pl - w pełni responsywną i dostosowaną do urządzeń mobilnych. Aby maksymalnie ułatwić
korzystanie z serwisu, wprowadzono całkowicie intuicyjny
interfejs, a proces zakupowy uproszczony został do kilku
podstawowych kroków. Dodatkowymi udogodnieniami jest
także porównywarka produktów oraz możliwość filtrowania
listy produktów według własnych parametrów. Użytkownicy
mają także dostęp do leksykonu podstawowych pojęć intralogistycznych i mogą wystawiać opinie na temat zakupów.

- Staramy się na bieżąco wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom stawianym przez rynek. Jedną z naszych przewag jest na pewno duże zaplecze magazynowe,
dzięki czemu większość produktów dostępnych za pośrednictwem e-promag.pl możemy oferować niemal od ręki.
Ponad 90% nadawanych przez nas przesyłek dociera do
odbiorcy w przeciągu jednego dnia roboczego. Aby zachęcać do korzystania ze sklepu internetowego wprowadzamy także cyklicznie oferty promocyjne oraz wyprzedaże
produktów i rozwijamy programu lojalnościowy. Cały czas
inwestujemy także w podnoszenie jakości obsługi klienta
– dodaje Karolina Tokarz.

NORTH COAST PRZEDŁUŻA UMOWĘ NAJMU
Źródło: MLP Group Foto: MLP Group

Dystrybutor produktów spożywczych pochodzących głównie z Włoch, przedłużył umowę najmu blisko 3,9 tys. mkw. powierzchni w parku MLP Pruszków I, należącym do MLP Group.
Firma North Coast podpisała umowę z MLP Group dotyczącą
przedłużenia najmu blisko 3,9 tys. mkw. powierzchni w parku logistycznym MLP Pruszków I. W ramach tej powierzchni 3,5 tys.
mkw. spółka wykorzystuje na cele magazynowe, a pozostałe 0,4
tys. mkw. na biura i pomieszczenia socjalne. Mieści się tam główna siedziba spółki oraz centralny magazyn. North Coast jest klientem MLP Group od 2002 roku.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zdecydowana większość naszych najemców, w tym także North Coast, systematycznie przedłuża umowy i pozostaje z nami na dłużej. Potwierdza to, że nasza
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oferta jest bardzo atrakcyjna, a jednocześnie
konkurencyjna na rynku” – podkreślił Radosław T. Krochta, Dyrektor
Generalny, Wiceprezes
Zarządu MLP Group S.A.
MLP Pruszków I to pierwszy park stworzony przez MLP Group.
Docelowa powierzchnia magazynowo - produkcyjna wynosi
167 tys. mkw., znajdujących się na terenie 43 hektarów. W ciągu
kilkunastu lat funkcjonowania park ten stał się małym miasteczkiem z własną infrastrukturą wewnętrzną. Centrum posiada około 50 klientów, którzy wynajmują powierzchnie od 200 do 18
tys. mkw.

BSH ZWYCIĘŻA PO RAZ DRUGI
Autor: Red. Foto: Log4.pl

Konkurs „BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE”, to jedyne takie przedsięwzięcie w branży gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej. Zwycięzcy konkursu jest przyznawany tytuł „Lidera Bezpiecznej Pracy w Magazynie”, a nagrodą
jest statuetka „lidera”. W drugiej edycji konkursu zwyciężyła firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.,
która na 708 punktów możliwych do zdobycia, uzyskała wynik 625 punktów. Tytuł „Lidera Bezpiecznej Pracy w Magazynie”, firma BSH zdobyła po raz drugi.
Nad prawidłowych przebiegiem konkursu czuwała Kapituła
Konkursu, złożona ze specjalistów reprezentujących, Centralny
Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy, Urząd
Dozoru Technicznego, Państwową Inspekcję Pracy, Politechniką Łódzką, Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej. Grono specjalistów wywodzące się ze środowisk naukowo-technicznych, jest gwarantem wiarygodnych i bezstronnych ocen.
Ocenie podlegały zagadnienia dotyczące:
1. Wymagań ogólnych obiektu, dokumentacja, DTR, regulaminy, plany ewakuacyjne,
2. Dróg komunikacyjnych, oznakowania, dostosowania do
środków transportu,
3. Wydzielenia stref składowania, zabezpieczenia,
4. Systemów ochronnych i alarmowych.
5. Wózków widłowych i innego sprzętu transportowego,
6. Regałów magazynowych,
7. Organizacji pracy i szkoleń, stanowiskowych, BHP, pierwszej pomocy.
Zwycięzca, firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.
z o.o., zdobyła 625 pkt, co stanowi 88,28% wszystkich możliwych do zdobycia punktów, będących niejako miernikiem
„bezpieczeństwa pracy w magazynie”. Wynik oznacza, że ten
„poziom bezpieczeństwa pracy” w firmie BSH jest bardzo wysoki, druga w zestawieniu firma uzyskała wynik 583 punktów,
co stanowi 82,34% maksymalnej oceny. Wyniki i dane z ankiet
pokazują, że problematyka bezpieczeństwa w firmach, jest bardzo ważnym elementem ich działania i starań w polepszenie
warunków pracy oraz wzrostu świadomości bezpieczeństwa.

nymi, pokazując realną jakość zmian, która wpływa na zwiększenie wyników i bezpieczeństwo pracy. Dzięki inwestycji
w ludzi i bezpieczeństwo dbamy o najwyższe standardy środowiska pracy” - powiedział Piotr Jagielski Kierownik Magazynu
Eksportowego, Pion Logistyki .
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. już od blisko
dwudziestu lat działa na naszym rynku stając się wzorcem do
naśladowania dla wielu podmiotów, nie tylko tych z branży
AGD. Działania na rzecz kultury bezpieczeństwa pracy są priorytetem, firma sięga po najnowsze rozwiązania z tego obszaru,
kształtując świadomość wszystkich jej pracowników. Magazyn
centralny jest zintegrowany z fabrykami odbierając bezpośrednio z produkcji wytworzone AGD. Wyposażony w najnowsze
rozwiązania techniczne i technologiczne zapewnia sprawną
obsługę fabryk oraz dystrybucję wyprodukowanego towaru.

„Gdy po raz pierwszy w ubiegłym roku otrzymaliśmy tą nagrodę, to poczuliśmy się wyróżnieni, a otrzymana po raz drugi
nagroda „Lidera bezpiecznej pracy w magazynie” w tym roku,
utwierdza nasz w przekonaniu, że kierunek, jaki obraliśmy jest
słuszny. Współpraca działów logistyki, BHP i innych przynosi
efekty, to jest to, co chcemy promować i czym się szczycimy.
Działamy poprzez proces kształtowania świadomości naszych
pracowników, często się spotykamy i rozmawiamy na temat
tego, co może pomóc w pracy, co niepokoi lub co można zrobić
w konkretnym miejscu pracy. Rozmawiamy o tym z przełożo-
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O metodologii
Kapituła konkursu „BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE”
złożona ze specjalistów reprezentujących uznane jednostki naukowo-badawcze, a także instytucje dla których
bezpieczeństwo eksploatacji sprzętu i wyposażenia magazynu, jest ważnym elementem ich działalności. Ustaliła sposób oceny i wyboru „LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY
W MAGAZYNIE”. Podstawą oceny i wyboru „LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE” jest ankieta zawierająca
62 pytania, z których 48 – to pytania zamknięte, a 14 – to
pytania otwarte.

Na pytania zamknięte respondenci udzielali odpowiedzi
tak lub nie, natomiast w pytaniach otwartych respondenci, twierdzące odpowiedzi uzasadniali opisowo – dopuszczona była dokumentacja zdjęciowa i inna potwierdzająca
opisane treści. Punktacja w pytaniach zamkniętych jest
zero jedynkowa, czyli za odpowiedź na TAK - 1 pkt, za odpowiedź na NIE - 0 pkt, w pytaniach otwartych odpowiedzi
punktowane są od 1 do 5 pkt. Maksymalna ilość punktów
jaką można uzyskać wynosi 118, z czego 48 punkty za pytania zamknięte, a 70 punktów za pytania otwarte. Suma
punktów decyduje o zajętym miejscu, zdobywca największej ilości punktów otrzyma tytuł „LIDERA BEZPIECZNEJ
PRACY W MAGAZYNIE” W sytuacji jednakowej ilości punktów uzyskanych przez uczestników, o wyłonieniu zwycięzcy decyduje głosowanie członków Kapituły Konkursu.

TRELLEBORG ZWIĘKSZA AKTYWA
Źródło: Trelleborg Foto: Trelleborg

Wzmocnienie Trelleborga jako światowego lidera w dziedzinie opon rolniczych oraz zaawansowanych produktów z polimerów. Trelleborg podpisał umowę zakupu ČGS Holding a.s. – prywatnej firmy zajmującej wiodącą pozycję w segmencie opon rolniczych i specjalistycznych oraz inżynieryjnych rozwiązań z dziedziny polimerów.
Całkowita wartość transakcji w gotówce wynosi około 10,9
mld koron szwedzkich, przy założeniu braku zadłużeń.
ČGS Holding a.s. ma siedzibę w Republice Czeskiej i osiągnął przychody w wysokości około 5,6 mld koron szwedzkich w 12-miesięcznym okresie zakończonym 30 czerwca
w 2015 roku. Zamknięcie transakcji jest uzależnione od
zatwierdzenia przez właściwe organy i ma się zakończyć
w pierwszej połowie 2016 roku.
„Jestem bardzo dumny ogłaszając ten wysoce komplementarny zakup, który jest istotnym i atrakcyjnym uzupełnieniem
naszych dotychczasowych przedsięwzięć biznesowych. Bardzo dobrze radzący sobie w branży opon rolniczych i przemysłowych oraz w zakresie rozwiązań dotyczących polimerów ČGS Holding wzmocni naszą, wiodącą w branży pozycję
w wielu obszarach”, powiedział Peter Nilsson, Prezes i Dyrektor Generalny Trelleborg. „Wraz z przejęciem firmy Mitas,
spółki zależnej CGS, Trelleborg staje się światowym liderem
w branży opon rolniczych i wzmacnia swoją pozycję lidera
w oponach przemysłowych. W rezultacie Trelleborg Wheel
Systems niemal podwoi swoje przychody, poszerzy swój
zasięg geograficzny i doda nowe pozycje opon w niszach
rynkowych. „CGS doskonale uzupełnia naszą infrastrukturę produkcyjną z jego dobrze zlokalizowanymi i konkurencyjnymi zakładami produkcyjnymi w Europie Środkowej

i Wschodniej, w USA i Meksyku. Transakcja zwiększa nasze
możliwości, stanowi strategiczny mariaż, generuje doskonałą koordynację sprzedaży i możliwości sprzedaży dodatkowych usług lub produktów. Planowana jest stopniowa
integracji przejmowanych podmiotów z dotychczasowymi
obszarami działalności Trelleborg. Uważamy, że cena zakupu jest bardzo atrakcyjna ze względu na efekt zwiększenia
potencjału i oczekiwane ożywienie na rynku rolnym” podsumował Peter Nilsson.
ČGS Holding ČGS jest wiodącym dostawcą opon specjalistycznych i rozwiązań dla tworzyw sztucznych w zakresie
polimerów. Firma zatrudnia około 6.300 pracowników, ma
swoją siedzibę w Republice Czeskiej i posiada 13 zakładów
produkcyjnych, z których 11 znajduje się w Europie Środkowej i Wschodniej, jeden w USA i jeden w Meksyku.
Grupa posiada spółki zależne Mitas, Rubena i Savatech. Mitas generuje około dwóch trzecich sprzedaży grupy i ma silną pozycję w średniej klasie opon specjalistycznych, w tym
opon rolniczych. Oferta Mitas jest uzupełniana przez niszowe rozwiązania technologiczne dla polimerów firm Rubena i Savatech. Rubena i Savatech opracowuje i produkuje
szeroką gamę produktów wykonanych z polimerów, w tym
wkłady do pieczątek, profile uszczelniające, specjalistyczne
taśmy przenośnikowe, gumowe nakładki na walce drukarskie i inne tkaniny techniczne.
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TYTUŁ „LIDERA” PO RAZ DRUGI
Autor: Red. Foto: Log4.pl

Małymi krokami budowana jest świadomość bezpieczeństwa pracy w magazynie, ważnego czynnika wpływającego na
jakość operacji magazynowych i logistycznych. Uczestnicy tych procesów, zaczynają dostrzegać i rozumieć potrzeby
inwestycji w bezpieczeństwo, bo to się po prosu opłaca. Biorący udział w konkursie „Bezpieczna praca w magazynie”
taką świadomość już mają, co potwierdziło konkursowe badanie ankietowe.
W Hotelu Święcice w dniu 3 grudnia br. odbyła się konferencja, na której podsumowano wyniki konkursu i ogłoszono zwycięzcę - „Lidera bezpiecznej pracy w magazynie”.
Zanim to się stało, uczestnicy konferencji wysłuchali prelekcji przygotowanych przez ekspertów, prezentujących
wyniki badań prowadzonych w swych rodzimych instytucjach.

Wypadki z udziałem wózków widłowych, należą do najcięższych w skutkach, człowiek w wypadku z udziałem tak
ciężkiej maszyny nie ma szans w niewłaściwym postępowaniu w czasie zdarzenia. Właśnie to niewłaściwe zachowanie, objawiające się tym, że w czasie zdarzenia kierowca
wyskakuje z wózka i w wielu wypadkach zostaje przygnieciony przez sprzęt.
Dr Jan Rzepecki z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego, przedstawił wyniki badań
społecznych kosztów wypadków przy pracy. Podkreślając
role prewencji w kształtowaniu ogólnego bezpieczeństwa
pracy oraz inwestycji w działania, które służą podnoszeniu
świadomości i poprawie bezpieczeństwa pracy.

Czy bezpieczeństwo musi kłócić się z wydajnością w logistyce? Na to nie jednoznaczne pytanie odpowiadał Jarosław Kociszewski, Prezes Zarządu ELOKON Logistics,
przedstawiając sporne obszary w komunikacji służby BHP
z logistykami w firmach.

Eksploatacja sprzętu wykorzystywanego w magazynach
jest rzeczą niezwykle ważną, odpowiednia wiedza i właściwe postępowanie z oponami w wózkach widłowych, jest
gwarantem nie tylko efektywnej ale i bezpiecznej pracy.

O tych zależnościach mówił Krzysztof Polesiak, Prezes
Zarządu Camso Polska SA, podkreślając znaczenie odpowiedniego doboru opon oraz ich kontroli i właściwej eksploatacji. Firma Camso jest nowym podmiotem z doświadczeniem dwóch czołowych na rynku opon przemysłowych
firm - Camoplast oraz Solideal, o czym przypomniał w swoim wystąpieniu Krzysztof Polesiak.
O wypadkach z udziałem wózków widłowych mówił Marcin
Pazio z Urzędu Dozoru Technicznego, przedstawiając dane
za 2014 rok, który w porównaniu z poprzednimi latami, nie
wykazał znaczących spadków.
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Podkreślił znaczenie tej komunikacji, ponieważ gdyż są
właściwe te relacje wówczas, udaje się rozwiązać wiele
problemów, swoje stwierdzenie poparł wieloma przykładami, pozytywnego rozwiązania problemu. Przedstawił
wyniki badań z których dowiadujemy się, że gdy krzywa
wypadków maleje, rośnie krzywa wydajności pracy, zatem
ta zależność istnieje i wcale nie ma negatywnego oddziaływania. Każda zainwestowana w bezpieczeństwo złotówka zwraca się dwu, a w niektórych przypadkach trzykrotnie.
Członek Kapituły Konkursu i przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, Tomasz Chojnacki,
który na co dzień zajmuje się audytami bezpieczeństwa
w magazynie oraz przeglądami regałów, zaprezentował
filmy z wypadkami, komentując na bieżąco przyczyny tych
zdarzeń.

To jest drugi tytuł przyznany firmie BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego - Otrzymana po raz drugi nagroda „Lidera bezpiecznej pracy w magazynie” w tym roku, utwierdza
nasz w przekonaniu, że kierunek, jaki obraliśmy jest słuszny. Współpraca działów logistyki, BHP i innych działów
przynosi efekty, to jest to co chcemy promować i czym się
szczycimy- powiedział Piotr Jagielski.

Niemal we wszystkich prezentowanych przypadkach, te
przyczyny były po stronie człowieka i jego niefrasobliwości, lekkomyślności oraz zaniedbań. Zwrócił uwagę na
znaczenie systematycznych przeglądów i eliminowania
stwierdzonych uszkodzeń, które mogą być przyczyną wypadku.
Analizę danych zbiorczych, jakie powstały z sumy ocen poszczególnych członków Kapituły Konkursu, przedstawił jej
przewodniczący Andrzej Szymkiewicz. Uczestnik konkursu
mógł zdobyć łącznie 708 punktów, w tym za pytania zamknięte 288 punktów, a 420 za pytania otwarte. Zwycięzca
konkursu uzyskał 625 punktów co stanowi 88,28% maksymalnej ilości punktów do zdobycia.
Tytuł „Lidera bezpiecznej pracy w magazynie”, przyznany został firmie BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.
z o.o. z Łodzi, nagrodę w postaci statuetki odebrał Piotr Jagielski, Kierownik Magazynu Eksportowego, Pion Logistyki.

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. już od blisko dwudziestu lat działa na naszym rynku stając się wzorcem do naśladowania dla wielu podmiotów, nie tylko tych
z branży AGD. Działania na rzecz kultury bezpieczeństwa
pracy są priorytetem, firma sięga po najnowsze rozwiązania z tego obszaru, kształtując świadomość wszystkich jej
pracowników. Magazyn centralny jest zintegrowany z fabrykami odbierając bezpośrednio z produkcji wytworzony
sprzęt AGD. Wyposażony w najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne zapewnia sprawna obsługę fabryk
oraz dystrybucję wyprodukowanego towaru.

REKLAMA

akumulatory przemysłowe
o wysokiej wydajności
+18%

+10%

+8%

• Szybkie ładowanie

• Zwiększenie wydajności przeładunkowej w niskich
temperaturach o ponad 50%

• Maksymalna wydajność w zastosowaniach
przemysłowych

• Rezerwy mocy dla zastosowań o dużym
zapotrzebowaniu prądowym

www.exide.com

NOWE CENTRUM TOYOTY MH W KATOWICACH
Autor: Red. Foto: Log4.pl

Toyota Material Handling Polska, chce być bliżej
klienta, dlatego w Katowicach otworzyła oddział Centrum Wózków Widłowych, z którego obsługiwać
będzie klientów na południu Polski. Znacznie zwiększyła się sprzedaż w tym strategicznym rejonie, rośnie wolumen wynajmu i usług serwisowych, czas
dotarcia do klientów z usługami mobilnymi, determinuje ich wartość, więc trzeba być bliżej klienta.
W dniu górniczego święta 4 grudnia br. Toyota Material
Handling Polska, oficjalnie otworzyła pierwszy oddział
w Katowicach, zapraszając na tą uroczystość klientów,
partnerów biznesowych i media branżowe. W uroczystej
oprawie zaproszeni goście, mogli zapoznać się z ofertą
firmy na przygotowanych stanowiskach tematycznych,
związanych z usługami wynajmu wózków widłowych,
serwisem i ofertą wyposażenia magazynu.

W otwartym Centrum Wózków Widłowych w Katowicach
dostępna jest kompletna oferta wózków widłowych nowych i używanych. Wszystkie wózki dostępne w ofercie
można testować w specjalnie przygotowanej do tego strefie. Obiekt jest wyposażony we wszystkie potrzebne stanowiska, które gwarantują utrzymanie floty wynajmu w pełnej sprawności technicznej, a mobilne serwisy zapewniają
pełna dostępność tych usług w rejonie swoich działań.

Uroczystego otwarcia tego nowocześnie wyposażonego
obiektu dokonali gospodarz Jaroslav Antene – Dyrektor Zarządzający Toyota Material Handling Polska i jego
właściciel.

Dynamiczny rozwój regionu południowej Polski oraz
rosnąca ilość kontraktów zawartych z firmami działającymi na tym terenie, legły u podstaw decyzji
o otwarciu tego centrum. Długoterminowa strategia
firmy wpisuje się w potrzeby rynkowe regionu, a poszerzanie oferty i rozwój struktur zapewniających
obsługę klientów na wysokim poziomie, jest gwarancja kompleksowego dostawcy jakim jest Toyota MH.
Nowa siedziba pozwoli na realizację postawionych
celów i przyczyni się do umocnienia pozycji firmy
w regionie.

Przecięta wstęga opadła i otwarcie stało się faktem, po
tej tradycyjnej ceremonii, zaproszeni goście wsłuchali
się w część artystyczną uroczystości w wykonaniu dynamicznego skrzypcowego TRIO, które na arenę swoich
występów wjechały - jakże by inaczej na wózkach widłowych TOYOTA.
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ATRAKCYJNA KAMPANIA PRACODAWCY
Źródło: DB Schenker Logistics Foto: DB Schenker Logistics

W listopadzie rozpoczęła się kampania promocyjna spółek Grupy Deutsche Bahn w Polsce. Jej celem jest
informowanie o korzyściach, jakie
niesie ze sobą praca dla firm Grupy,
w tym dla DB Schenker Logistics.
Kampania pt. „Praca jakich mało.”
dotyczy czterech spółek Grupy Deutsche Bahn działających w Polsce. Jej
ambasadorami zostali pracownicy.
W przypadku DB Schenker Logistics
to osoby związane ze sprzedażą rozwiązań oferowanych przez firmę.
„Poprzez kampanię chcemy pokazać przyszłym pracownikom potencjał, jakim dysponuje DB Schenker Logistics,
będąc częścią Deutsche Bahn. Nasi pracownicy to eksperci i partnerzy dla wiodących marek na rynku, na co dzień
współpracujący z kierownictwem czołowych firm w wielu
branżach. Projektują rozwiązania logistyczne w skali globalnej, dlatego ciekawe wyzwania to dla nich codzienność.
Osoby ambitne i odważne z pewnością taka perspektywa
zainteresuje” – mówi Dorota Michalec, Dyrektor Polityki
Personalnej w DB Schenker Logistics.

Kampania promocyjna potrwa pięć tygodni. Artykuły
i reklamy zachęcające do pracy w spółkach Grupy Deutsche Bahn będą obecne m.in. na portalach informacyjnych, a także w środkach komunikacji miejskiej – w tym
w Warszawie i Katowicach. W ramach kampanii powstała również nowa strona DB: www.deutschebahn/kariera.
Projekt jest częścią działań wynikających z realizacji
zrównoważonej strategii DB 2020 w obszarze Społeczeństwo.

REKLAMA
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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.

więąe,cej informacji 

ELOback2

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

ELOfleet3

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

ELOshield

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

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

Trzewiki bezpieczne PRAMA

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

Trzewiki bezpieczne HARDO

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

Ubranie robocze HARPOON

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

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

RFID Safety

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

więąe,cej informacji 

Toyota SpotMe®

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

ELOprotect

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

Funkcjonalne
Oswietlenie

Konstrukcja
zapewniaj¹ca
pe³n¹ ochronê
wnêtrza

Solidna
konstrukcja

Solidny
zespó³
osi tylnej
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Mitsubishi GRENDIA ES

Widocznoœæ
360° dzieki
unikatowej
konstrukcji
masztu

Niezwykle
wytrzyma³a
karetka
wide³

Uruchamianie
kodem PIN

System IPS*
(Integrated
Presence
System)
*System zapobiegania wszelkim manewrom
wózka i masztu bez obecnoœci operatora na
siedzeniu kierowcy.
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POZIOMY BEZPIECZEŃSTWA

Autor: Agata Słysz, Baumalog Sp. z o.o. Foto: Baumalog

543 wypadki w miejscu pracy zanotowała PIP tylko do końca października tego roku w sektorach magazynowanie
i przetwórstwo przemysłowe. Aż 36 z nich to wypadki ze skutkiem śmiertelnym, 213 zakończyło się ciężkimi obrażeniami ciała pracowników.
Nie widać szczególnej poprawy w tym zakresie w porównaniu do roku ubiegłego - w 2014 r. takich wypadków było ogółem 804, 76 z nich zakończyło się zgonem
pracownika, 353 - jego poważnym uszczerbkiem na
zdrowiu.
Wysokie są także koszty ponoszone przez Państwo
i pracodawców na skutek takich zdarzeń - tylko z tytułu
niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy
pracy ZUS wypłacił w pierwszej połowie tego roku renty
w łącznej wysokości 567 mln. 522 tys. zł. Renty rodzinne
z tego tytułu wyniosły ponad 117 mln. zł. Świadczenia
rehabilitacyjne z powodu wypadku przy pracy pobrało
ponad 75 tys. osób. Była to kwota blisko 660 mln. zł.

„Wszystko to nie zmienia
jednak faktu, ze świadomość pracowników magazynowych wciąż jest dość
niska. Obecnie często zdarza się omijanie przepisów
BHP w magazynach przez
ich pracowników. Dotyczy
to szczególnie magazynów
mniejszych i średnich firm.
To choćby brak podstawowego stroju ochronnego:
butów, kasków, kamizelek. Zakładają je nieliczni twierdzi członek PSTM prowadzący szkolenia, Marcin Kozłowski, prezes Baumalog Sp.
z o.o. - Również wyposażenie magazynów traktowane jest
po macoszemu, np. regały statyczne nie są odpowiednio
konserwowane. Bywa, że brak im rocznych czy krótkookresowych przeglądów.”
Budowanie świadomości dotyczącej zachowania bezpieczeństwa należy jednak, wg. niego, zacząć nie od pracowników, ale kadry zarządzającej - właścicieli, dyrektorów,
kierowników magazynów. Można ich przekonać mocnym
argumentem - finansowym: Koszty poniesione dzisiaj na
podniesienie poziomu bezpieczeństwa są niewspółmiernie małe do kosztów, które trzeba ponieść po wypadku twierdzi Marcin Kozłowski - Niewielu pracodawców zdaje
sobie sprawę, że dodatkowo pracownik z ubezpieczenia
OC może korzystać nie tylko z publicznej ale też prywatnej
opieki zdrowotnej. Rachunek za to leczenie/ zabieg/ operację płaci wtedy pracodawca.

Dlatego ZUS uruchomił „Program dofinansowania
przedsiębiorstw”. Oferuje w nim bezzwrotne dofinansowanie do inwestycji, które podnoszą poziom bezpieczeństwa pracowników. Program jest zaadresowany do
wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Maksymalna kwota dofinansowania takiej inwestycji to
400 tys. zł. Ponadto w ramach programu ZUS finansuje projekty o charakterze doradczym, zorientowane na
poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Szkolenia w zakresie poprawy poziomu bezpieczeństwa
w magazynie prowadzi też Polskie Towarzystwo Techniki Magazynowej. Ostatnie takie szkolenie odbyło się 22
października tego roku.
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Baumalog Sp. z o.o. także uczestniczymy w procesie uświadamiania pracodawców w tym zakresie - m.in. przez odpowiednie zabezpieczanie miejsc pracy operatorów. Oferuje
rozwiązania, które umożliwiają całkowite wyeliminowanie
pracowników z prac trudnych i niebezpiecznych. Można to
osiągnąć m.in. przez zastosowanie w procesie przeładunku materiałów żurawia czy suwnicy - regał automatyczny
TwinTower wyposażony w żuraw oraz przystosowany do
pracy z suwnicą spółka Baumalog wykonała ostatnio na
zlecenie Polskiego Holdingu Obronnego (dawniej Grupy Bumar) do zakładów PIT-RADWAR pod Warszawą. Ze
składowanymi tu profilami i prętami z metali kolorowych
pracownicy mają niewielki kontakt - do operacji prowadzonych bardzo blisko maszyny, np. przeładunku prętów
z samochodu ciężarowego na półkę i z półki na wózek używany jest żuraw, natomiast - do przeładunku profili między
miejscem składowania a stacją pił - suwnica.
Na zachodzie takie rozwiązania są powszechnie stosowane,
nie tylko ze względu na dostępność ale przede wszystkim
na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przy transporcie
materiałów o dużej masie i gabarytach. W Polsce jest ich
zaledwie kilka.

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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WYTRZYMAŁY WÓZEK PALETOWY HYSTER RP2.0-2.5N
Źródło: Hyster Foto: Hyster

Firma Hyster rozpoczęła sprzedaż nowych, wytrzymałych wózków paletowych z miejscem dla operatora,
dających możliwość dostosowywania pozycji prowadzenia podczas przeładunku bezpośredniego.
Właśnie powstała seria Hyster® RP2.0-2.5N została
zaprojektowana i stworzona specjalnie do intensywnych zastosowań. Nadaje się idealnie do wymagających operacji magazynowych, takich jak załadowywanie
i rozładowywanie przyczep, transport palet pomiędzy
punktami poboru i odkładania, czy przeładunek bezpośredni. Wózek może być stosowany w różnych branżach
przemysłu, wymagających dużego natężenia pracy, np.
w branży magazynowej, dystrybucji i przemyśle spożywczym, tj. wszędzie tam gdzie niezawodność i wytrzymałość są kluczowe dla transportu palet na średnich
i długich dystansach.
– Hyster RP2.0-2.5N z miejscem dla operatora to perfekcyjne rozwiązanie w operacjach rozładunku ciężarówek
w dokach magazynowych – twierdzi Ron Farr, kierownik
ds. rozwiązań magazynowych Hyster. – Jest wytrzymały,
a jego mocna konstrukcja odgrywa kluczową rolę w wytężonych operacjach przeładunku bezpośredniego, podczas których użytkowanie wózków jest tak intensywne,
że przypomina niejednokrotnie wyścig z czasem.
Zaprojektowany we współpracy z Centrum Inżynierii
Projektowej, nowy wózek paletowy z miejscem dla operatora nadaje się idealnie do tętniących życiem magazynów z ciasną przestrzenią roboczą. Jego konstrukcja
sprawia, że jest bardziej kompaktowy niż wózek paletowy z odchylanym podestem. – Podczas projektowania nowej serii Hyster RP2.0-2.5N, uwagę skupiono na
trzech kluczowych elementach: dostępie operatora do
pojazdu, przyspieszeniu przy niskim poziomie drgań
wywieranych na całe ciało oraz na mniejszym obrysie
– wyjaśnia Ron Farr. – Miejsce dla operatora w nowym
Hyster RP2.0-2.5N ma innowacyjną konstrukcję i inny
podział przestrzeni – koncepcja ta koncentruje się na
siedzisku, dostępie do wózka, wykorzystaniu przestrzeni i elementach sterujących. Dostęp operatora do wózka jest istotny z punktu widzenia możliwości nadążenia za ilością wykonywanych operacji, które wymagają
regularnego wsiadania i wysiadania. Dzięki większemu obszarowi wejścia i większej powierzchni podłogi,
w swojej nowej odsłonie kabina umożliwia operatorowi przyjmowanie wygodnej pozycji siedzącej, stojącej
i pół-stojącej.
Nowy projekt siedziska z systemem siedzenia/pozycji półstojącej umożliwia operatorowi zajęcie pozycji siedzącej na długich odcinkach jazdy lub półstojącej podczas operacji przeładunkowych z tyłu naczepy.
Konstrukcja ta łączy ruchome siedzisko ze sztywnym
oparciem przymocowanym do bocznego panelu. Dzięki
niej, za wybraniem pojedynczego przycisku, kierowca
może przyjmować różną pozycję, wybierając pomiędzy
poziomym siedziskiem, pionowym opieraniem się lub
pozycją stojącą. Pozycja siedząca zapewnia stabilność,
widoczność i bezpieczeństwo. Możliwość stania bokiem
ułatwia prowadzenie pojazdu na biegu wstecznym.
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Wyposażenie wózka obejmuje także: opcjonalny składany podnóżek, zapewniający w razie potrzeby zwiększenie
przestrzeni podłogi, sterowanie z regulacją prędkości oraz
nieskomplikowane, dobrze rozłożone elementy sterowania.
Nowy, udoskonalony silnik trakcyjny Hyster zapewnia
zwiększone przyśpieszenie i prędkości jazdy do 12 km/h.
Technologia prądu przemiennego zastosowana w silnikach
napędowych i wspomagania umożliwia płynne zmiany
kierunku jazdy, zwiększając szybkość cykli i usprawniając
kontrolę obsługi palet. Hamowanie rekuperacyjne odzyskuje energię i zwiększa skuteczność hamowania, a także
zmniejsza koszty utrzymania.
Aby skrócić czynności serwisowania i konserwacji, wózek
skonstruowano tak, aby dostęp do podzespołów, wtyków
i bezpieczników był szybki i prosty. Łatwo zdjąć przymocowaną za pomocą tylko jednej śruby pokrywę silnika,
a dostęp do kół samonastawnych możliwy jest ze środka
pojazdu. Oprócz bogatej oferty swoich produktów firma
Hyster zapewnia także wsparcie za pośrednictwem lokalnych partnerów dystrybucyjnych obecnych na całym świecie. Więcej informacji na stronie www.hyster.eu.

TRWAŁOŚĆ OŚWIETLENIA MAGAZYNÓW
Autor: Wojciech Podsiadły Foto: TRILUX

Choć kluczowym czynnikiem doboru oświetlenia w przemyśle i magazynowaniu jest dziś jego wydajność,
istotne znaczenie dla całkowitych kosztów funkcjonowania systemu mogą mieć również kwestie wydatków
na serwis i utrzymanie. Na jakie cechy produktów zwracać uwagę, by uchronić się przed ukrytymi wydatkami z tego tytułu?
Trwałość i niezawodność elementów systemu oświetleniowego ma szczególne znaczenie tam, gdzie pracuje się w systemie wielozmianowym. W przemyśle i magazynowaniu
każda usterka może powodować przestoje i generować straty. W obiektach o dużej wysokości źródłem dodatkowych
kosztów może być także złożoność procesu wymiany lub
naprawy lamp, wynikająca z utrudnionego do nich dostępu.
Dlatego już na etapie projektowania warto upewnić się, że
proponowane rozwiązania oświetleniowe nie będą wymagały częstych interwencji. Jakich danych szukać u producenta, by trafnie oszacować nakłady na serwis? Jak dobrać
lampy, by minimalizować koszty ich utrzymania?

Zunifikowane etykiety diodowych źródeł światła
Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Elektrotechnicznego
i Elektronicznego (ZVEI) wydało w 2013 r. zbiór wytycznych
dla producentów opraw LED, dotyczących standardów w zakresie udzielania informacji na temat dostarczanych rozwiązań. Zamysłem organizacji było ujednolicenie opisów lamp
– tak by umożliwić architektom, projektantom i klientom
ostatecznym skuteczne porównanie produktów we wszelkich istotnych aspektach, a producentom stworzyć pole do
uczciwej konkurencji.
W wytycznych wyszczególniono 7 kluczowych kategorii informacji, takich jak: moc znamionowa, strumień świetlny,
skuteczność świetlna, rozsył światła, jakość kolorów, maksymalna temperatura otoczenia oraz kryteria trwałości.
– Rekomendowany sposób opisu opraw oświetleniowych
daje czytającemu całościowy obraz funkcjonowania danego modelu. Informuje o poborach energetycznych i szeroko
pojętej jakości światła. Daje również podstawy, by obliczyć
trwałość rozwiązań i spodziewane koszty serwisowania –
tłumaczy Maciej Gronert, projektant oświetlenia w firmie
TRILUX Polska. – Podporządkowanie się postulatom ZVEI
przez wszystkich producentów oświetlenia spowoduje publikowanie ujednoliconych informacji o oferowanych rozwiązaniach, a co za tym idzie, sprawi że dostępne na rynku
oprawy będzie można poddawać rzetelnym porównaniom
– także w zakresie żywotności – dodaje Gronert.

Wszystkie parametry trwałości
Zgodnie z wytycznymi ZVEI, producenci rozwiązań LED powinni podawać dane na temat zmiany strumienia świetlnego oprawy, ze szczególnym uwzględnieniem przewidywanego spadku skuteczności oraz szacowaną liczbą diod
ulegających awarii. Poszczególnym czynnikom przyporządkowano oznaczenia literowe. Lx wyraża w procentach,
jaki strumień świetlny (względem stanu początkowego)
będzie emitować oprawa po tym, gdy minie podany przez
producenta czas pracy. I tak, w przypadku oprawy o L80,
żywotności na poziomie 85 000 roboczogodzin i strumieniu świetlnym 4 500 lm, dostajemy informację, że po upływie wskazanego czasu rozwiązanie będzie emitować strumień świetlny na poziomie co najmniej 3 600 lm. Wartość
By mówi z kolei, jaki odsetek diod będzie świecić poniżej
wartości Lx po upływie wskazanego czasu. Przykładowo,
w przypadku wskazanego wyżej rozwiązania, wartość B10
oznacza, że po 85 000 roboczogodzin 10% źródeł światła
danej oprawy może świecić z mniejszą niż 80-procentową
skutecznością. Parametr C określa natomiast, ile procent
opraw ulega awarii przed upływem deklarowanej żywotności.
- Podanie przez producenta wartości L i B właściwych
dla danej oprawy umożliwia architektom i projektantom
uwzględnienie spadku strumienia światła już na etapie
tworzenia koncepcji systemu oświetlenia. Znając wartości parametrów trwałości, jesteśmy w stanie odpowiednio skompensować spodziewane zmniejszenie natężenia
światła – mówi Maciej Gronert. – By zagwarantować sobie
bezproblemową eksploatację oświetlenia przemysłowego
bez konieczności nadmiernego zawyżania wejściowego
natężenia światła, warto stosować oprawy o żywotności
90-100 tys. roboczogodzin i parametrach L80 i B10 bądź
lepszych – wyjaśnia projektant oświetlenia TRILUX Polska.
Współczynniki utrzymania oświetlenia
Zgodnie z normami DIN serii 12464, projektant oświetlenia jest
zobowiązany do opracowania dokumentu opisującego obniżanie strumienia świetlnego w czasie – tak, by móc interwenio-
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wać w momencie, gdy wystąpi ryzyko spadku natężenia
światła poniżej wymagań
w danym obiekcie. Punktem
wyjścia do jego opracowania
powinny być podane przez
producenta wartości L dla
różnej liczby roboczogodzin,
zestawione z obserwacjami
na temat liczby źródeł światła, które przestały działać.
W kontekście budynków
przemysłowych, pod uwagę
należy wziąć również czynniki związane z warunkami,
w których funkcjonują oprawy. Przykładowo, realizacja działań serwisowych może
być konieczna częściej w obiektach o znacząco podwyższonej temperaturze otoczenia. Trafnemu oszacowaniu
żywotności rozwiązań oświetleniowych w takich warunkach, posłużą uzyskane od producenta tabele zmian stru-

mienia świetlnego w czasie dla temperatur innych niż
standardowo opisywane 25°C. Jeśli natomiast pomieszczenie charakteryzują takie czynniki, jak zapylenie lub
duża wilgotność, warto zadbać o dobór opraw o podwyższonej klasie szczelności.

SERIA GX Z PAMPELUNY
Źródło: Polsad Foto: Polsad

Grupa UniCarriers przeniosła produkcję modeli GX z Japonii do Hiszpanii. Od stycznia 2015 r.
wózki widłowe serii GX zjeżdżają z linii produkcyjnej fabryki w Pampelunie, tej samej, w której
są produkowane najbardziej znane modele DX
i TX3/TX4. W wyniku zmian w produkcji, klienci mogą korzystać z krótszych terminów dostaw,
większej elastyczności w dostosowaniu maszyny
do potrzeb rynku europejskiego i bardziej ekonomicznych cen. Co więcej, modele GX dalej charakteryzują się wysoką jakością wykonania i wydajnością silników.
Wytrzymała i solidna budowa modeli GX sprawia,
że ten produkt doskonale nadaje się do obsługi długich i ciężkich towarów, wewnątrz i na zewnątrz magazynu, w trudnych warunkach produkcji i dystrybucji, w bardzo wymagających branżach
jak np.: recykling, budowlana, stocznie, przemysł
stalowy itp..
Modele GX są dostępne z napędem LPG (silnik TB45
z wtryskiem jednopunktowym i katalizatorem spalin)
oraz Diesel (silnik ZD30 z układem zasilania Common
Rail, filtrem DPF i zaworem EGR), o udźwigu od 3,5 t do
5 t i wysokości podnoszenia od 3 m do 7 m. Podstawowe wyposażenie obejmuje m.in. RRS (System Redukcji
ryzyka), system blokady masztu, funkcję Power/Eco, wyświetlacz wielofunkcyjny z modułem diagnostycznym,
system automatycznego wyłączania silnika czy czujnik
zatkania filtra oraz chłodnicy. Seria GX to także zwiększona wydajność i zmniejszone zużycie paliwa dzięki
zastosowaniu Elektronicznemu Systemowi Sterowania
Silnikiem (ECCS).
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Bogata jest również lista wyposażenia opcjonalnego, poprawiającego komfort i bezpieczeństwo pracy, w której
znajdziemy m.in.: system automatycznego pionowania
masztu, hydrauliczny system tłumienia drgań, joystick (fingertip), kabina z ogrzewaniem itp..
Na ten model przygotowaliśmy atrakcyjny rabat, która wynosi 5%. Oferta jest ważna dla zamówień złożonych do
końca marca 2016 roku i nie może być łączona z innymi
promocjami. Sprzedaż i serwis prowadzi Polsad - Autoryzowany Bezpośredni Importer wózków widłowych UniCarriers
na terenie całego kraju. Więcej na: www.nissanforklift.pl
i polsad.net.pl.

PODSTAWY BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI REGAŁÓW W MAGAZYNIE
Autor: Kamil Kubicz Foto: PROMAG S.A.

W dobrze prosperującym magazynie, w trakcie jednej zmiany przez przeciętne stanowisko pracy przewijają
się dziesiątki ton towarów, a w ciągu każdej godziny realizowane są setki najróżniejszych ruchów i operacji.
Właściwe użytkowanie i eksploatacja regałów to podstawowe czynniki pozwalające zachować ciągłość pracy, zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i co równie ważne uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych
z koniecznością przestoju na skutek ewentualnego wypadku lub awarii.
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami obowiązek
systematycznej kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny
pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pracy,
stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych
spoczywa w całości na pracodawcy. Dotyczy to także stanu
technicznego systemów regałowych i warto o tym pamiętać, chociażby w kontekście ewentualnych konsekwencji do
jakich mogą doprowadzić zaniechania, niefrasobliwość czy
brak odpowiedniego nadzoru.
Przede wszystkim projekt
Pierwszym zagadnieniem, którego nie sposób pominąć
w kontekście bezpieczeństwa jest projektowanie systemów
regałowych. Istniejące w Polsce normatywne uregulowania
prawne dotyczące produkcji regałów nie są co prawda obligatoryjne, niemniej jednak producenci, w trosce o swoją
wiarygodność, powołują się na wykonywanie ich w zgodzie
z tymi normami (potwierdzają to, wystawiając odpowiednią
deklarację zgodności). Nie oznacza to jednak, że cały system
regałów, składający się z określonej liczby miejsc paletowych o określonej nośności, który znajduje się w danym magazynie, jest automatycznie wykonany zgodnie z przepisami
i w pełni bezpieczny.
- Projektanci, zatrudniani w firmach dostarczających regały,
uwzględniają różne czynniki ryzyka występujące w danym
obiekcie, dlatego dopiero taka firma, która oferuje kompleksową obsługę, a więc nie tylko gotowy produkt, ale także
projekt, może wystawić deklarację zgodności na cały system regałowy. I to pod warunkiem, że sama dokonuje jego
montażu. Natomiast jeśli klient przeprowadza tę pracę samodzielnie lub we własnym zakresie konfiguruje regały, ponosi osobistą odpowiedzialność za ich bezpieczną instalację
– mówi Marek Łabęda, Dyrektor ds. Technicznych w firmie
PROMAG S.A.
Co więcej użytkownik regałów, bez zgody firmy, która zaprojektowała system, nie może dokonać żadnych przeróbek
ani zmian w konfiguracji, ponieważ grozi to utratą gwarancji
i oczywiście bardziej odczuwalnymi skutkami, jakimi może
być chociażby zwyczajne zawalenie się konstrukcji. Z punktu
widzenia pracodawcy optymalnym rozwiązaniem jest więc
wybór takiego dostawcy, który zapewni kompleksową obsługę obejmującą kolejno: doradztwo, projekt, dostawę i montaż, a także późniejszy serwis.
Codzienne użytkowanie regałów
Bezpieczna eksploatacja regałów obejmuje: ich właściwe
użytkowanie, przeglądy bieżące oraz przeglądy okresowe.
Pominięcie lub niedocenianie któregokolwiek z tych elementów może nieść ze sobą poważne konsekwencje i doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Nikt nie zdejmie odpowiedzialności z pracodawcy, gdy np. na skutek nieszczęśliwego
wypadku, okaże się, że regał był np. użytkowany niezgodnie

z przeznaczeniem lub przepisami bhp. Dlatego tak ważna
jest znajomość instrukcji eksploatacji dostarczanych przez
producenta, wraz z całym wyposażeniem. Jak pokazuje bowiem praktyka i codzienne kontrole w obiektach magazynowych, liczba nieprawidłowości w eksploatacji regałów
jest na ogół bardzo długa. Do najczęstszych zaliczyć można
przede wszystkim:
• wykonywanie przeglądów niezgodnie z zaleceniami
producenta,
• brak tabliczek znamionowych oraz naklejek informujących o maksymalnych dopuszczalnych nośnościach,
• uszkodzenia konstrukcji wskutek kolizji ze środkami
transportu wewnętrznego czyli np. wózkami widłowymi
(głównie słupów nośnych i rygli),
• wyrwane kotwy regałów z posadzki oraz uszkodzenia
odbojników i odbojnic zabezpieczających regały,
• zastawione drogi komunikacyjne pomiędzy regałami.
– Do osłabienia konstrukcji regałów przyczynia się na co
dzień wiele czynników. Są to m.in. wszelkiego rodzaju
uszkodzenia powstałe na skutek przypadkowych uderzeń
wózkiem widłowym, samodzielne zmiany w ich konfiguracji
albo stosowanie paletowych jednostek ładunkowych o niewystarczającej wytrzymałości, jakości lub nieodpowiednich
wymiarach. Częstą przyczyną uderzeń wózków widłowych
jest nie tyle błąd operatora, co zbyt wąskie korytarze główne i robocze w magazynie, które utrudniają manewrowanie.
W tym kontekście ważne jest także zapewnienie właściwego porządku w przestrzeni transportowej oraz oświetlenia
i ogrzewania strefy składowania – podkreśla Marek Łabęda,
z PROMAG S.A.
Ogromne znaczenie w przypadku regałów paletowych ma
prawidłowe składowanie towarów. Jednostki paletowe należy układać kolejno od najniższego szczebla do najwyższego
(pod żadnym pozorem nie należy zapełniać pustego regału
od góry), zachowując ostrożność, tak by uniknąć ewentualnych obciążeń dynamicznych (niedopuszczalne i niezwykle
niebezpieczne jest uderzanie i przesuwanie palet po kon-

Eksploatacja

23

strukcji nośnej regałów). Poza tym ładunek należy umieszczać tylko i wyłącznie na regale, którego masę znamy. Nie
bez znaczenia jest także stan techniczny samych palet i ich
rodzaj. Regały paletowe rzędowe przeznaczone są do składowania zapasów na paletach płaskich drewnianych bez skrzydeł o wymiarach 800x1200 mm oraz 1000x1200 mm. Jeśli
chcielibyśmy zastosować inne (np. jednorazowe, z tworzyw
sztucznych), powinniśmy wcześniej skonsultować się z dostawcą systemu regałowego i ustalić bezpieczną metodę ich
składowania.
Przeglądy bieżące
Konsekwencje wszelkiego rodzaju uchybień mogą mieć bardzo poważne skutki, dlatego tak istotne jest ich bieżące wychwytywanie oraz skuteczne eliminowanie. Służą temu m.in.
okresowe przeglądy. Obowiązek ich dokonywania uregulowany jest szczegółowo przez polskie i europejskie normy.
Mimo to, wielu pracodawców wciąż zapomina o konieczności
przeprowadzania kontroli, nie zdając sobie do końca sprawy
ze skali ryzyka jakie takie zaniechanie może za sobą pociągnąć. Przeglądy mają kluczowe znaczenie nie tylko z uwagi
na możliwość zapobiegania ewentualnym zagrożeniom dla
zdrowia pracowników, ale przynoszą także wymierne korzyści finansowe (brak przestojów spowodowanych nagłą awarią, brak wydatków związanych np. z zakupem zniszczonego
towaru itp.).
Kontrole bieżące mają na celu wykluczyć ewentualne nieprawidłowości stanu technicznego regałów magazynowych
i powinny być przeprowadzone przynajmniej raz w tygodniu
przez ich bezpośrednich użytkowników, czyli wyznaczony
przez pracodawcę personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy w danym magazynie. Wszelkie zauważone usterki
należy odnotować w karcie bieżącej kontroli stanu technicznego, która stanowi załącznik do instrukcji eksploatacji i konserwacji regałów i niezwłocznie zgłosić je pracodawcy w celu
podjęcia działań zapobiegawczych.
Przeglądy bieżące zwykle wykonuje się z poziomu posadzki,
gdzie pojawia się po prostu najwięcej uszkodzeń i polegają
przede wszystkim na wzorkowym sprawdzeniu konstrukcji
regałów, a jeśli to konieczne wykonaniu prostych pomiarów
kontrolnych. Przykładowo, dla regałów ramowych paletowych rzędowych (czyli najczęściej użytkowanych) kontrola
powinna obejmować sprawdzenie m.in.:
• niezgodności w zapisach na tabliczkach znamionowych
ze stanem faktycznym,
• ewentualnych uszkodzeń, pęknięć posadzki w szczególności w miejscach kotwienia ram,
• wszelkiego rodzaju uszkodzeń elementów ram jak:
wgniecenia, wygięcia, skręcenia, rozdarcia, pęknięcia itd.,
• uszkodzeń belek nośnych, zaczepów a także braków nitów zabezpieczających belki ryglowe przed przypadkowym wypięciem.
Przeglądy okresowe
Znacznie bardziej szczegółowe kontrole okresowe powinny
być przeprowadzane przynajmniej raz w roku przez kompetentne, dysponujące odpowiednią wiedzą osoby, delegowane przez dostawcę regałów. Obejmują one już nie tylko wzrokową ocenę stanu technicznego i kompletności instalacji
regałowej wg dostarczonej przez użytkownika dokumentacji,
ale także:
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•
•

•
•

wykonanie niezbędnych pomiarów co do wielkości odkształceń elementów regałowych pod obciążeniem i odchyleń słupów od pionu,
sprawdzenie sposobu użytkowania regałów, a w przypadku braku dokumentacji, wykonanie rysunków rozmieszczenia i konfiguracji regałów na podstawie inwentaryzacji stanu,
podanie lokalizacji elementów wymagających wymiany,
naprawy i uzupełnień,
sprawdzenie czy nie nastąpiło przeciążenie konstrukcji
regałowej.

Wykonawca takiego przeglądu powinien sporządzić odpowiedni raport, zawierający opis elementów, które wymagają
wymiany, naprawy lub też uzupełnienia, zalecenia pokontrolne oraz protokół z kontroli. Warto zadbać o to, by do raportu
dołączone były także rysunki rozmieszczenia i konfiguracji
regałów opisujące lokalizację elementów do ewentualnej
wymiany lub naprawy oraz tych, które do dalszej eksploatacji dopuszczone zostały jedynie warunkowo.
Wyposażenie dodatkowe
Nie ulega wątpliwości, że największą rolę w zachowaniu
bezpieczeństwa w magazynie ma człowiek. Bez poczucia odpowiedzialności, zachowania procedur, właściwego nadzoru
i kontroli oraz dbałości o odpowiedni poziom wiedzy pracowników trudno, oczekiwać by było to w pełni bezpieczne
miejsce pracy. Niemniej jednak wielu wypadków i uszkodzeń
regałów można uniknąć, montując wyposażenie dodatkowe,
które np. zabezpiecza regały przed uderzeniami wózków widłowych – to szczególne ważne w tych magazynach, gdzie
ich ruch jest intensywny i nasilony.
- Spośród wielu rozwiązań tego typu wymienić warto m.in.
odbojniki do regałów, odbojnice do ram, ograniczniki palet,
prowadnice wózka, lustra magazynowe wewnętrzne czy też
systemy zabezpieczeń ścianek siatkowych – wymienia Marek Łabęda, z PROMAG S.A - Niestety, w praktyce wiele firm
rezygnuje z ich zakupu z uwagi na konieczność poniesienia
dodatkowych kosztów. Jest to przecież wyposażenie, bez
którego magazyn może funkcjonować. Z drugiej jednak strony ewentualne koszty napraw regałów i związanych z tym
przestojów w pracy magazynu, mogą być wielokrotnie wyższe niż koszt zakupu akcesoriów. O czym zresztą wiele firm,
przekonuje się zaraz po tym, jak do takiego uszkodzenia dojdzie.
Normy prawne dot. eksploatacji regałów.
Bezpieczne użytkowanie urządzeń magazynowych regulują:
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 03.169.1650.
2. Norma PN-EN 15635 Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania.
Obowiązek wykonywania przeglądów regulują:
1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
(Dz.U.03.169.1650 ).
2. Norma PN-EN 15635 Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania.
3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji regałów.

NISKIE WYNAGRODZENIA W USŁUGACH OCHRONIARSKICH ORAZ
SPRZĄTANIA
Źródło: Lewiatan

Jak wynika z rynkowej analizy porównawczej wynagrodzeń przeprowadzonej przez PwC[1], średni poziom
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto pracowników ochrony oraz osób sprzątających w Niemczech, Czechach, Rumunii oraz na Węgrzech jest wyższy od pensji minimalnej w tych krajach o przynajmniej
kilkadziesiąt procent.
Przykładowo, wysokość średniego wynagrodzenia pracownika
ochrony w Czechach wynosi 3.238 zł, podczas gdy minimalna
miesięczna płaca kształtuje się na poziomie 1.414 zł. Nawet
w Rumunii, jednym z biedniejszych europejskich państw, standardem jest płacenie pracownikom pensji przewyższającej
minimalne wynagrodzenie. Niestety, w Polsce pracownicy sektora usług ochroniarskich oraz sprzątania otrzymują zarobki,
których wysokość na ogół nie osiąga nawet poziomu minimalnego wynagrodzenia, a zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę należy do rzadkości.

Bardzo często wynika to z nieodpowiedzialnego rozstrzygania
przetargów przez Zamawiających na rynku publicznym, którzy
nie respektują zaleceń dotyczących zatrudniania na umowę
o pracę i opierają się praktycznie wyłącznie na kryterium najniższej ceny.
„Mimo tego, że poziomy wynagrodzeń w poszczególnych krajach – z uwagi na zróżnicowany poziom rozwoju gospodarczego – kształtują się w odmienny sposób, to w każdym z wymienionych przypadków sytuacja jest zdecydowanie bardziej
korzystna niż w Polsce. Oczywiście nie można stwierdzić, że
przeciętne wynagrodzenie np. pracownika ochrony w Rumunii, które wynosi 1.274 zł, jest wysokie. Warto jednak zwrócić
uwagę na to, że zarobki w tym zawodzie przekraczają ustawowe minimum, co w Polsce należy do rzadkości. To powód do
ogromnej refleksji – tym bardziej, że nasza gospodarka jest
obecnie zdecydowanie silniejsza od rumuńskiej” – mówi Marek Kowalski, Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych
przy Konfederacji Lewiatan.
Z perspektywy polskiego pracownika zatrudnionego w sektorze usług utrzymania czystości bądź ochrony, zarobki w Rumunii z pewnością nie należą do korzystnych. Sytuacja zmienia
się jednak przy zastosowaniu podobnego stosunku wysokości
płacy przeciętnej osoby zatrudnionej w branży ochroniarskiej
do ustawowej płacy minimalnej. Gdyby zastosować w Polsce
ten sam stosunek, który obserwuje się w Rumunii, polski pracownik ochrony zarabiałby około 2625 zł, a osoba sprzątająca
2258 zł. Tymczasem osoby zatrudnione w tych sektorach w na-

szym kraju bardzo rzadko otrzymują płace choćby na poziomie
minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 1750 zł.
„Twarde dane statystyczne pokazują, jak poważna jest sytuacja
Polaków zatrudnionych w sektorze usług czystości oraz ochrony. To, że nie mogą liczyć oni nawet na płacę gwarantowaną
przez Ustawodawcę, jest absolutnym odejściem od europejskich standardów. Problem – w szerokim zakresie – spowodowany jest niestety nieodpowiedzialnym konstruowaniem przetargów. Sektor zamówień publicznych zatrudnia istotną część
osób odpowiedzialnych za czystość i ochronę obiektów takich
jak: szkoły, uniwersytety, urzędy miasta czy szpitale. Niestety,
poszukując oszczędności, zamawiający nieodpowiednio kalkulują swoje budżety i doprowadzają do sytuacji, w której przedsiębiorstwa nie są w stanie pokryć kosztów usług. W naturalny
sposób odbija się to na standardzie usług, a także poziomie
zarobków i bezpieczeństwie pracowników” – tłumaczy Marek
Kowalski.
W sektorze zamówień publicznych nie zawsze respektowane są
zapisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, które w przeliczeniu na godzinę wynosi obecnie 13 zł bez VAT. Szereg podmiotów publicznych wciąż nie kalkuluje budżetu w taki sposób, by
pracodawcy mieli zagwarantowane środki na płacę dla pracowników przynajmniej w wysokości minimalnego wynagrodzenia.
W dłuższej perspektywie czasu tego typu praktyki nie mogą
przynieść pożądanego efektu, jakim z pewnością są oszczędności budżetowe. Tym bardziej, że w momencie wejścia w życie
obowiązku odprowadzania składek do ZUS do wysokości minimalnego wynagrodzenia we wszystkich umowach zlecenia,
zamawiający będzie musiał i tak renegocjować kontrakty z wykonawcami.
Z tego powodu przedstawiciele instytucji powinni jak najszybciej usiąść do rozmów w sprawie waloryzacji, bo taki obowiązek
nakłada również znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 sierpnia 2015 roku.
„Waloryzacja umów jest od dawna potrzebna – przedsiębiorcy
muszą mieć racjonalne warunki do działania na rzecz pracowników. Przy tak nieracjonalnie skalkulowanych budżetach będzie
bardzo trudno, aby Polska dogoniła inne kraje pod względem
płac dla pracowników wielu branż – nie tylko tych zatrudnionych w usługach z branży czystości czy sprzątania” – dodaje
Marek Kowalski.
Podmioty publiczne zamawiające usługi ochrony bądź profesjonalnego utrzymania czystości to nie jedyne podmioty, które w budżetach na usługi nie uwzględniają płacy minimalnej.
Przykładów takich przetargów jest niestety więcej.
[1]_Źródło: Rynkowa analiza porównawcza wynagrodzeń dla stanowisk
pracowników ochrony i osób sprzątających w Niemczech, Czechach, Rumunii oraz na Węgrzech w 2014 roku, PwC, lipiec 2015.
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