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ZABEZPIECZ
FIRMĘ NA WSZELKI WYPADEK
 Katarzyna Zwolska. Foto: Still
Jeśli przyjrzeć się przyczynom wypadków w pracy – według Państwowej Inspekcji Pracy 46,8% z nich powstaje z winy pracownika, a na 42% mają wpływ
przełożeni (m.in. przez brak nadzoru czy złe przeszkolenie). Dlatego dużą rolę
przypisuje się prewencji.
Niebezpieczne zdarzenia w pracy są groźne przede wszystkim dla zdrowia i życia
zatrudnionych, ale także funkcjonowania
samego przedsiębiorstwa. Niewłaściwa
organizacja pracy, wina pracownika czy zły
stan techniczny używanych maszyn. Czynniki te mogą być przyczyną utraty zdrowia
czy życia, ale także strat finansowych dla
firmy. Co można zrobić, aby zabezpieczyć
się przed takimi sytuacjami?

Lepiej zapobiegać…
Kodeks pracy skłania pracodawców do
dbania o bezpieczeństwo zatrudnionych
przez niego osób. Z drugiej strony pracownik jest także zobowiązany do przestrzegania zasad chroniących przed nieszczęśliwymi zdarzeniami. Ma również prawo
do powstrzymania się od wykonywania
zadań, jeśli stwierdzi, że coś mu zagraża.
Informacje te mają ogromne znaczenie,

jeśli przyjrzeć się przyczynom wypadków
w pracy – według Państwowej Inspekcji
Pracy 46,8% z nich powstaje z winy pracownika, a na 42% mają wpływ przełożeni
(m.in. przez brak nadzoru czy złe przeszkolenie). Dlatego dużą rolę przypisuje się
prewencji. Gruntowne szkolenia pracowników, używanie odpowiednich zabezpieczeń, ale przede wszystkim stosowanie się
do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jest to bardzo istotne zarówno ze względu na zapobieganie wypadkom, ale także
uzyskiwanie świadczenia od ubezpieczyciela. Może on bowiem odmówić wypłaty
ze względu na niedochowanie tzw. powinności prewencyjnych. Powodem odmowy
może być także brak aktualnych badań
Urzędu Dozoru Technicznego, obowiązkowych przy niektórych typach wózków. –
Aby uniknąć wypadku, pracodawca powinien cyklicznie dokonywać kontroli stanu
używanych maszyn – mówi Eliza Świętochowska z firmy STILL – W przypadku wózków widłowych należy kierować się z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi
dodawanej przez producenta do pojazdu.
Bardzo istotna jest też sama jakość użytkowanego sprzętu. Nie warto bowiem ryzykować zdrowia pracowników dla złudnego
zaoszczędzenia kilku groszy – dodaje.
czytaj dalej 

Bezpieczeństwo operatora
 Źródło: Redakcja. Foto: Log4.pl
Ustawowo nałożony obowiązek oceny ryzyka zawodowego w każdym miejscu pracy,
który reguluje Rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych
z dnia 14 marca 2000 r., nie
jest powszechnie respektowane. Przepisy w tym względzie jasno określają odpowiedzialność za prawidłowe
przeprowadzenie oceny ryzyka
zawodowego i wdrożenie odpowiednich rozwiązań w życie
– odpowiedzialność spoczywa
na pracodawcy.

W dużych organizacjach gospodarczych ocenę ryzyka zawodowego mogą przeprowadzić kompetentni pracownicy,
specjaliści BHP oraz zewnętrzni eksperci. W ocenie ryzyka
zawodowego pomocne są stosowne przepisy ale nie powinno zabraknąć zasad zdrowego
rozsądku, przy zabezpieczaniu
stanowiska pracy. W transporcie wewnątrzzakładowym
w magazynach i centrach dystrybucji, operator wózka widłowego siedząc wewnątrz wózka
jest bezpieczny. Na czym zatem skupić powinna się ocena
ryzyka zawodowego operatora

wózka widłowego? Pasy bezpieczeństwa, są już standardem w wyposażeniu wózków
widłowych, zatrzymują operatora na fotelu w krytycznych
sytuacjach jak w samochodzie.
Samochody mają drzwi, są
również wózki widłowe z kabinami, jednak duża populacja
wózków widłowych nie posiada
kabin zamkniętych. Rozwiązaniem jest zastosowanie systemów bezpieczeństwa, które
zabezpieczają operatora przed
niepożądanymi zachowaniami
w sytuacji zagrożeń.
czytaj dalej 
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KOSZTY
ENERGII W DOBRYM ŚWIETLE
 Adam Gołąb, ekspert ds. efektywności energetycznej w firmie Trilux Polska. Foto: Trilux Polska
Trwałe i energooszczędne źródła światła to podstawa wydajnej instalacji oświetleniowej. Najlepiej w tej
kwestii sprawdza się najnowsza technologia – diody elektroluminescencyjne (LED). Dla uzyskania bardziej
ekonomicznych efektów i zmniejszenia kosztów eksploatacji stosuje się także systemy sterowania oświetleniem.Pozwalają one na redukcję ilości zużywanej energii na poziomie od 30% do nawet 70%.
Dostępne rozwiązania
Do sterowania oświetleniem wykorzystuje
się systemy analogowe (1-10V) albo cyfrowe (DALI – Digital AdressableLighting
Interface lub DMX – Digital Multiplexed).
Pierwsze z nich przekazują informacje do
grupy urządzeń poprzez zmianę napięcia.
Drugie wykorzystują impuls cyfrowy, indywidualnie regulujący każdą z opraw. Dodatkową zaletą rozwiązań cyfrowych jest
uzyskiwanie informacji o stanie technicznym urządzeń w razie ich awarii. Ponadto,
dzięki magistralom LON, KNX czy Ethernet,
mogą być zintegrowane z innymi układami
sterowania w budynkach inteligentnych,
m.in. ogrzewaniem, wentylacją czy konfiguracją rolet. Aby przekazać sygnał sterujący,
oba systemy wymagają poprowadzenia dodatkowych przewodów. System analogowy
musi zostać zdefiniowany już w fazie projektowania grup opraw, które będą regulowane tym samym sygnałem elektrycznym.
W wypadku układów cyfrowych należy zintegrować również wszystkie oprawy, którymi chcemy sterować. Jednak w każdym momencie możliwa będzie zarówno dowolna
konfiguracja połączeń, jak i całkowita zmiana aranżacji oświetlenia.
Systemy sterujące składają się z czujników, modułów wykonawczych i elementów obsługi. Stopień zaawansowania
układu determinują konkretne potrzeby

inwestorów oraz specyfika wnętrza. System może odbierać informacje o poziomie natężenia oświetlenia dziennego przy
wykorzystaniu czujnika zewnętrznego lub
wewnętrznego, umożliwiając doświetlenie powierzchni, gdy zachodzi taka potrze-
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ba. Czujniki ruchu powodują automatyczne włączanie bądź wyłączanie oświetlenia
w zależności od obecności użytkowników.
Sterowniki mogą być obsługiwane za pomocą standardowych wyłączników lub,
zdalnie, przy użyciu pilotów. Jednak najbardziej komfortowym rozwiązaniem jest
ścienny panel kontrolny z ekranem prezentującym graficznie możliwości regulacji.
Zaawansowane rozwiązania (funkcjonalne i oszczędne w eksploatacji) umożliwiają zdalne kontrolowanie systemu za
pomocą komputera. Jednak koszty inwestycji w rozbudowane systemy sterowania są spore. Na rynku dostępne są także
gotowe, prostsze w realizacji rozwiązania,
umożliwiające bezobsługową, automatyczną regulację. Zbudowane są w systemie DALI i zawierają przynajmniej jedną
oprawę wzorcową (master), która wyposażona jest w dodatkowe czujniki obecności
i natężenia oświetlenia oraz oprawy sterowane. Nie wymagają adresowania odbiorników, ponieważ systemy te aktywizują
się samodzielnie. Takie proste struktury
umożliwiają sterowanie światłem nawet
w pomieszczeniach o dużej powierzchni (100–200 m2), a ich ustawieniamożna
w prosty sposób zmieniać bezprzewodowo, za pomocą pilota.
czytaj dalej 

BHP, czyli Brak Humoru
Pracodawcy
 Wiktor Pastucha

Zmiany w ustawie o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, nie ułatwiają życia palaczom. Jej
zapisy m.in. zwalniają pracodawcę z obowiązku
zapewnienia pracownikom palarni na terenie
zakładu pracy umożliwiając jednocześnie wprowadzenie całkowitego zakazu palenia.
Jeśli jednak nie zechce terroryzować swoich
palących pracowników i na palarnie się zdecyduje musi liczyć się z nie lada wymaganiami.
Zgodnie z rozporządzeniem powierzchnia palarni nie może być mniejsza niż 4 m2 (minimum
0,1 m2 na każdego pracownika najliczniejszej
zmiany) a wymiana powietrza powinna następować 10-krotnie w ciągu godziny. Tak ściśle
określone przez przepisy zasady normują praktycznie każdy element naszego pracowniczego
życia. Czasami w sposób absurdalny jednak nie
zawsze bez powodu.
Warunki pracy w biurach unormowane zostały w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów BHP. Ustalenia w nim zawarte dotyczą zarówno norm w kwestii przestrzeni przysługującej pracownikom, narzędzi
pracy, typów foteli, czy nawet układu stolików
i monitorów.
czytaj dalej 
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CO MUSISZ WIEDZIEĆ
O
WORKACH BIG BAG?
 Źródło: Magazynuj.pl. Foto: Magazynuj.pl
Przy składowaniu i transportowaniu towarów o konsystencji sypkiej
liczy się trwałość zastosowanych pojemników, ich odporność na uszkodzenia, a jednocześnie ergonomiczna forma oszczędzająca miejsce
i ułatwiająca załadunek oraz przenoszenie. Taką rolę spełnią kontenery
elastyczne o charakterze przemysłowym, czyli worki BIG BAG. Na co
warto zwrócić uwagę przy ich wyborze?
O popularności worków typu BIG BAG
decyduje nie tylko ich trwałość, ale także - możliwość szerokiego zastosowania
praktycznie w każdej dziedzinie przemysłu. To doskonałe rozwiązanie w tych magazynach i obiektach, w których składuje
się i przewozi substancje sypkie, niezależnie od tego czy mowa o branży spożywczej,
budowlanej, chemicznej czy innej. Typów
takich toreb transportowych jest tak samo
wiele jak celów i przeznaczeń, do których
mogą służyć podmiotom gospodarczym.
– Wspólnym mianownikiem jest na pewno
ich szeroka funkcjonalność mierzona prostotą załadunku i rozładunku, przenoszenia, a także wiążącymi się oszczędnościami
ekonomicznymi, zdecydowanie wyższymi
niż w przypadku stosowania innych opakowań wykorzystywanych w przemyśle.
Istotną kwestią jest także pomoc i umiejętność dobrania odpowiedniego worka

BIG BAG do potrzeb danego przedsiębiorcy
oraz jego działalności – mówi Marcin Hankiewicz, ekspert sklepu Magazynuj.pl.
WAŻNE! Worki BIG BAG zastosujemy do
magazynowania i przewożenia dużych
ilości towarów, np. granulatów, żwiru, piasku, resztek poprodukcyjnych, materiałów
budowlanych, chemikaliów i innych towarów, zarówno standardowych, jak i niebezpiecznych.
Najpopularniejszymi workami BIG BAG
są tzw. „tonówki” oraz „pięćsetki”. Pierwsze z nich to wersje czterouchwytowe,
które wykonywane są z tkanin ażurowych,
powlekanych oraz niepowlekanych. Ze
względu na właściwości oddychające,
worki z tkanin niepowlekanych stosuje się
do bardzo drobnych materiałów sypkich
wymagających odpowiedniej wentylacji
i cyrkulacji powietrza (np. zbóż). Inne zastosowanie będą miały „tonówki” z tkanin
reklama

powlekanych – przechowamy w nich materiały, które ze względu na swoją specyfikę mogłyby wydostać się z worka niepowlekanego, a które jednocześnie nie mogą
posiadać kontaktu z wkładką PE (np. materiały spożywcze, mleko w proszku). Takie
worki chronią towar przed wilgocią z zewnątrz oraz posiadają dodatkowe uszczelnienia szwów, dając ok. 97-98% szczelności. Ostatnim typem „tonówek”…
czytaj dalej 

O bezpieczeństwie eksploatacji
wózków widłowych
 Źródło: UDT

Urząd Dozoru Technicznego - Oddział we Wrocławiu oraz Oddział w Wałbrzychu, wspólnie
z Okręgowym Inspektoratem Pracy we Wrocławiu mają przyjemność zaprosić na bezpłatną
konferencję pt.: „Bezpieczna eksploatacja wózków jezdniowych z napędem silnikowym”.

Konferencja odbędzie się w dniu 27.03.2014r.
w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu przy ulicy Kopernika 5 . Pomysł organizacji wspólnej konferencji powstał
w związku z zauważalną w ostatnim okresie
zwiększoną liczbą wypadków związanych z eksploatacją wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
Wsród wielu zagadnień poruszanych na konferencji omawianę będą „Wymagania zasadnicze
dla wytwórców wózków jezdnbiowych - nadzór
rynku. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji wózków jezdniowych przez pracowników podczas pracy - wymagania minimalne.
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy
eksploatacji wózków jezdniowych z napedem
silnikowym”.
Prelegentami na ww. konferencji będą pracownicy UDT oraz pracownicy OPIP. Szczegóły konferencji znajdują się tutaj.
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WIĘKSZY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA
ŁADUNKÓW
ORAZ OSÓB
 Jan Mateusz Bigos, Logispak. Foto: Log4.pl
Przekładki antypoślizgowe to innowacyjny produkt, który powstał
z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa nie tylko transportowanym
ładunkom, lecz przede wszystkim osobom, które nimi operują.
Papierowe przekładki antypoślizgowe umieszczone bezpośrednio
na palecie oraz między wszystkimi warstwami towaru pozwalają
bezpiecznie przechylić paletę z ładunkiem pod kątem przekraczającym nawet 40 stopni bez dodatkowych zabezpieczeń, w tym bez
folii. W takich warunkach towar umieszczony na palecie zabezpieczony jest przed zsunięciem, a tym samym zranieniem osoby
przemieszczającej ładunek.
Stosowanie przekładek antypoślizgowych zwiększa bezpieczeństwo pracowników magazynowych szczególnie
w magazynach wysokiego składowania,
gdzie zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa jest tak istotne. Przekładki
te nie tylko utrzymują ładunek na palecie, ale zapobiegają również przemieszczaniu się kartonów względem siebie,
co eliminuje problemy związane z wydobywaniem palet z regałów spowodowane zmianą położenia kartonów.
Zastosowanie przekładek antypoślizgowych następuje najczęściej już
na poziomie produkcji, dlatego też zapewnienie bezpieczeństwa osobom
operującym ładunkami w transporcie
oraz podczas magazynowania wymaga
zgodnej współpracy zarówno technologów opakowań, menedżerów produkcji,
jak i szefów magazynów, od których
najczęściej wychodzi impuls do ich zastosowania.

Aplikacja przekładek antypoślizgowych może odbywać się ręcznie, wówczas najczęściej stosuje się przekładki
w arkuszach o niskich gramaturach, jak
i w pełni automatycznie z zastosowaniem robota vacum, który przy pomocy
ssawek pobiera przekładkę w arkuszu
lub aplikowaną bezpośrednio z roli
z zastosowaniem automatycznego podajnika.
Przekładki antypoślizgowe znajdują
także swoje zastosowanie w magazynach podczas konfekcjonowania niejednorodnych palet z różnymi produktami, dlatego coraz częściej stosowane
są nie tylko przez firmy produkcyjne,
lecz także przez centra logistyczne oraz
firmy świadczące usługi co-packingu.
Zastosowanie przekładek antypoślizgowych bez wątpienia zwiększa poziom
bezpieczeństwa ładunków oraz osób
przemieszczających, magazynujących
oraz transportujących palety.

OGRANICZANIE ZAGROŻEŃ
ZAWODOWYCH
W TRANSPORCIE
 Źródło: WSOZZ. Foto: Log4.pl
W dniu 9 kwietnia 2014 roku, w pawilonie 14, sale konferencyjne I i II piętro (2.1, 3A, 3B, 3C), każdy zainteresowany będzie mógł uczestniczyć w niecodziennym wydarzeniu, jakim będzie I Konferencja Panelowa
Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020. Wielkopolska Strategia Ograniczania Zagrożeń Zawodowych, w skrócie WSOZZ 2013–2020, to inicjatywa organów nadzoru i kontroli,
instytucji, partnerów społecznych, których wspólnym celem jest ograniczanie zagrożeń zawodowych oraz
promowanie przyjaznych miejsc pracy.

Transport ręczny, mechaniczny czy drogowy to dziedziny bez których nie może
funkcjonować żaden zakład, żadna dziedzina gospodarki. Niestety, jak wskazują
statystyki, zagrożenia w transporcie są
przyczyną wielu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych.
Realizując swoją misję w ramach WSOZZ
2013-2020, instytucje, które na co dzień
zajmują się kontrolą i nadzorem, korzystając ze swoich doświadczeń będą w jednym
czasie prezentować ponad 15 referatów dotyczących bezpieczeństwa i przeciwdziałania
zagrożeniom wypadkowym i chorobowym
w transporcie. Aby przedstawić tak szerokie zagadnienie jakim jest transport zdecydowano o organizacji konferencji panelowej. W jednym czasie, w różnych salach
prezentowane będą referaty dotyczące
różnych zagadnień. Poszczególne wystąpienia będą kończyć się w tym samym czasie, tak aby uczestnik mógł zmienić salę
i udać się do innej na interesującą go prezentację. Zaplanowano cztery panele, trzy
dotyczące różnych rodzajów transportu
oraz jeden dotyczący oceny ryzyka zawodowego. Zaplanowane grupy tematyczne
i związane z nimi tematy prezentacji, to:
I TRANSPORT DROGOWY
Zagrożenia w transporcie drogowym.
Transport materiałów niebezpiecznych. Obsługa urządzeń do napełniania
i opróżniania zbiorników w świetle obowiązujących przepisów. Awaryjny rozładunek cystern drogowych.
II MECHANICZNY TRANSPORT WEWNĄTRZZAKŁADOWY
Urządzenia transportu bliskiego. Urządzenia transportowe objęte dozorem
technicznym, wózki widłowe, dźwignice – rodzaje, eksploatacja i modernizacja. Wymogi bezpiecznej eksploatacji
przenośników taśmowych. Wypadki
i uszkodzenia przy eksploatacji wózków podnośnikowych. Dobre praktyki
w zmechanizowanym transporcie wewnątrzzakładowym.
III RĘCZNY TRANSPORT WEWNĄTRZZAKŁADOWY
Ręczne przemieszczanie ciężarów.
Urządzenia wspomagające transport
ręczny. Dobre praktyki przy projektowaniu i eksploatacji urządzeń gospodarki magazynowej. Dolegliwości układu

mięśniowo-szkieletowego. Kampania
„Mniej Dźwigaj” jako przykład popularyzacji właściwych metod pracy.
IV RYZYKO ZAWODOWE PRZY PRACACH
TRANSPORTOWYCH
Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie
prac transportowych. Przygotowanie
pracownika do pracy, kwalifikacje i wymagania zdrowotne. Wypadki i choroby
zawodowe przy pracach transportowych.
Wykładowcami będą: Inspektorzy i specjaliści z organów i instytucji będących
organizatorami konferencji: Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Transportu
Drogowego, Urzędu Dozoru Technicznego,
Transportowego Dozoru Technicznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Okręgowego Urzędu Górniczego.
Do udziału w konferencji zapraszamy: osoby reprezentujące pracodawców i kierujące pracownikami; pracowników służb bhp;
przedstawicieli związków zawodowych,
w szczególności społecznych inspektorów pracy; przedstawicieli stowarzyszeń
pracodawców; studentów i uczniów szkół
ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami przedmiotów technicznych; lekarzy
medycyny pracy; przedstawicieli urzędów
związanych z nadzorem nad warunkami

pracy, a także wszystkich zainteresowanych tematyką ograniczania zagrożeń zawodowych w transporcie.
Bezpośrednio po wykładach wykładowcy
oraz przedstawiciele instytucji – współorganizatorów – będą w wyznaczonych
punktach informacyjnych do dyspozycji
uczestników konferencji, udzielając zainteresowanym dodatkowych wyjaśnień.
Pokazy bezpiecznej eksploatacji
wózków widłowych
Pokaz bezpiecznej eksploatacji wózków
widłowych, na który zostaną zaproszeni
wszyscy uczestnicy konferencji panelowej, a także inni odwiedzający stoiska
targowe. Pokazy, w których uczestniczyć
będą inspektorzy Urzędu Dozoru Technicznego oraz Państwowej Inspekcji Pracy, a także przedstawiciele dystrybutorów
wózków jezdniowych prezentowane będą
również w następnych dniach targów. Przy
okazji pokazów, każdy zwiedzający będzie
mógł uzyskać wszelkie informacje od inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego
oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
Pokazy w hali 3A 9.04.2014r.godz. 1330
– 1400, będą kontynuowane również
w dniach 10 – 11.04.2014 w godzinach:
11:00, 13:00, 14:00.
czytaj dalej 
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WSKAŹNIK PRĘDKOŚCI JAZDY A BEZPIECZEŃSTWO
UŻYTKOWANIA
WÓZKA
 Mgr inż. Antoni Saulewicz
Zachowanie bezpieczeństwa podczas użytkowania podnośnikowych wózków jezdniowych jest uwarunkowane wieloma czynnikami. Istotnym czynnikiem jest także zachowanie przez kierowców takiej prędkości jazdy,
aby w danych warunkach można było zapanować nad wózkiem i uniknąć przewrócenia się wózka, uniknąć
kolizji wózka z pieszymi, z innymi pojazdami czy z elementami infrastruktury. W CIOP-PIB zaplanowane są
badania na ten temat z wykorzystaniem symulatora podnośnikowego wózka jezdniowego i z udziałem kierowców podnośnikowych wózków jezdniowych.
Nie ulega wątpliwości, że mogą występować różne warunki jazdy, zaś w niektórych warunkach konieczna jest znajomość
przez kierowcę maksymalnej wartości
prędkości jazdy i przestrzeganie tej wartości. Ale jak można przestrzegać dopuszczalnej wartości prędkości, jeśli wózek
nie ma wskaźnika prędkości? To prawda,
że kierowca wózka poruszającego się po
drodze wewnątrzzakładowej, tak samo jak
kierowca samochodu na drodze publicznej, nie może cały czas patrzeć na wskaźnik prędkości jazdy, ale w miejscach ważnych dla zachowania określonej prędkości
(na przykład na łuku drogi) powinien mieć
możliwość sprawdzenia prędkości jazdy
i dostosowanie jej do wymagań wynikających z zachowania bezpieczeństwa.
Dane dotyczące wypadków zarówno
w kraju jak i zagranicą dowodzą, że nie
jest możliwym zmniejszenie ryzyka wypadkowego do wartości akceptowalnej,
jeśli nie są określone dopuszczalne wartości prędkości jazdy na drodze i nie są one
przestrzegane. A więc wskaźnik prędkości
jazdy jest istotną cechą wózka, ułatwiającą zachowanie bezpieczeństwa. Wielu
producentów wózków wyposaża swoje wózki we wskaźniki prędkości jazdy.
W tych przypadkach, gdy wózek nie jest
wyposażony we wskaźnik prędkości jazdy,
użytkownik może zainstalować wskaźnik
prędkości jazdy, nabywając miernik prędkości jazdy produkowany przez producenta mierników prędkości jazdy. Celem
niniejszego artykułu jest udzielenie podpowiedzi takim właśnie użytkownikom
wózków poprzez przedstawienie niektórych mierników produkowanych przez
firmę KEYTROLLER, LLC.* Firma KEYTROLLER LLC produkuje całą gammę przyrządów nie tylko mierzących prędkość, ale
i pełniących inne bardzo ważne funkcje
w aspekcie bezpieczeństwa użytkowania
wózka. Wyżej wspomniane funkcje są realizowane w ten sposób, że przyrządy tesą
wyposażone (lub mogą być wyposażone
opcjonalnie) w wiele elementów, będących same w sobie dość skomplikowanymi
przyrządami, umożliwiającymi także monitorowanie wózka. Dlatego też można powiedzieć, że przyrządy te są jednostkami
głównymi systemów monitorowania wózka. W dalszej części artykułu będzie stosowany termin „system”. Rysunki oraz dane
* Adresfirmy: KEYTROLLER LLC, W. Martin Luther
King Blvd.Tampa, FL 33614, USA. Adres e-mailowy:www.keytroller.com.
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Rys. 1. Widok jednostki głównej 601 bezprzewodowego systemu monitorowania wózka.

dotyczące prędkościomierzy wózków zamieszczone w niniejszym artykule są dzięki uprzejmości ich producenta, tzn. firmy
KEYTROLLER LLC.
SYSTEM MONITOROWANIA WÓZKA
Z JEDNOSTKĄ GŁÓWNĄ KEYTROLLER 601
System z jednostką główną, tzn. przyrządem z wyświetlaczem, o symbolu 601
(patrz rys. 1) zostanie zaprezentowany
szczegółowiej, szczególnie w aspekcie
bezpieczeństwa użytkowania wózka.
System ten ma następujące właściwości,
wybrane z całego ich szeregu:
• Umożliwia rozruch i zatrzymanie systemu i silnika wózka z klawiatury jednostki głównej – nie są potrzebne kluczyki,
natomiast kierowca powinien wprowadzić, korzystając z klawiatury jednostki
głównej swój kod dostępu, albo posłużyć się identyfikacyjną kartą dostępu RF
przesuwaną nad klawiaturą jednostki
głównej.
• Umożliwia kierowcy, przed rozpoczęciem zmiany, wypełnić, w sposób elektroniczny, wykaz sprawdzeń wózka.
• Rejestruje przypadki nie zachowania
ostrożności przez kierowcę wózka – stosowanie systemu powoduje zmniejszenie
uszkodzeń z tego tytułu o ponad 50%.

• Przypomina i ostrzega na wyświetlaczu
jednostki głównej o terminie planowej
konserwacji wózka.
• Ostrzega kierowcę wózka o przekroczeniu ustalonej wartości maksymalnej
prędkości; zlekceważenie ostrzeżenia
przez kierowcę powoduje włączenie się
alarmu dźwiękowego i zarejestrowanie
zdarzenia w rejestrze.
• W przypadku wystąpienia niektórych
zdarzeń jak np. uderzenie wózkiem
w element infrastruktury, następuje
wyłączenie silnika napędowego wózka.
• System umożliwia monitorowanie niektórych parametrów pracy silnika wózka, np. ciśnienia i temperatury oleju;
w przypadku wystąpienia nieprawidłowości następuje wyłączenie pracy silnika napędowego wózka, aby uchronić go
przed poważnymi uszkodzeniami.
• System rejestruje dane umożliwiające
ocenę wydajności pracy kierowcy i wykorzystania czasu pracy wózka.
• System w sposób samoczynny wysyła
informacje e-mailowe o wystąpieniu
niektórych zdarzeń.
• System umożliwia otrzymywanie przez
kierowcę wózka informacji wysyłanych
do niego z serwera sieci bezprzewodowej.

• Opcjonalnie system umożliwia monitorowanie stanu obciążenia układu hydraulicznego wózka w czasie pracy.
• System jest przeznaczony głównie dla dużych firm mających
bezprzewodową sieć WiFi. W przypadku braku sieci WiFi, firma KEYTROLLER LLC oferuje rozwiązanie zastępcze w postaci
systemu pod nazwą „KEY-MESH”,umożliwiającego stworzenie
strefowego systemu sieci WiFi. System strefowy jest zbudowany z rutera („router”) i aż do siedmiu wzmacniaczy sygnałów
WiFi („repeaterów”)zapewniających skuteczną pracę zastępczej sieci WiFi.Bezprzewodowy system z jednostką główną
601oraz inne systemy tej firmy, mogą być stosowane w wielu
wózkach z silnikami spalinowymi i elektrycznymi oraz w innych pojazdach – patrz rysunek 3.
System z jednostką główna 601 jest dostarczany jako jeden zestaw, jak przedstawiono na rysunku 2. W zestawie tym znajdują
sie jednostka główna, moduł przekaźnikowo-czujnikowy, moduł
wstrząsów i regulowany wspornik do mocowania jednostki głównej.
Jednostka główna 601 ma budowę modułową przedstawioną na
rysunku 3.
Jednostka główna jest wyposażona w wodoszczelną klawiaturę
i kolorowy wyświetlacz LCD. Na wyświetlaczu podczas uruchamiania wózka standardowo można odczytać:
• datę;
• dzień tygodnia;
• czas;
• natężenie sygnału WiFi;
• ilość wolnego miejsca pamięci;
• adres IP;
• imię i nazwisko operatora;
• liczbę godzin pracy wózka;
• liczbę godzin czasu, jaki pozostał do przeglądu wózka;
• datę przeglądu wózka.
Podczas normalnej pracy zamiast liczb godzin standardowo na
wyświetlaczu można odczytać aktualną prędkość jazdy wózka
oraz maksymalną prędkość jazdy wózka.Zapłon i zatrzymanie
pracy silnika następuje z klawiatury jednostki głównej (przyciski
START i STOP). Nie jest potrzebna stacyjka z kluczykami. Znika
problem straty czasu wynikający ze zgubienia lub uszkodzenia
kluczyka. Ale każdy kierowca ma swój kod dostępu lub kartę identyfikacyjną dostępu. Rozwiązanie takie umożliwia uruchomienie
wózka tylko upoważnionym i przeszkolonym kierowcom.
Schemat połączeń elektrycznych jednostki głównej 601, przeznaczonej do wózka z napędem elektrycznym, przedstawiono
na rysunku 4. Na rysunku tym uwidoczniono również nazwy najważniejszych składników systemu, przy czym oznaczony na tym
rysunku czujnik wstrząsów jest w dalszej części nazywany modułem wstrząsów.
Na rysunku 5 przedstawiono możliwe usytuowanie modułu
przekaźnikowo-czujnikowego w pojeździe. Nazwa tego modułu
wyjaśnia jego przeznaczenie.
Moduł wstrząsów oraz jego umocowanie w wózku przedstawiono na rysunku 6.
Moduł wstrząsów ma małe wymiary, co ułatwia umocowanie go
w wózku. Należy go umocować na powierzchni płaskiej poziomo
– nie pionowo. Oś Y modułu wstrząsów – to kierunek przód - tył
wózka, zaś oś X modułu – to kierunek bok – bok wózka.Moduł
ten umożliwia przekonać się, że 5 do 10 % kierowców powoduje
80% strat w wyniku uderzeń wózkiem. Natychmiast następuje
zmniejszenie tego rodzaju strat o około 50%.
Wspornik daje wiele możliwości usytuowania jednostki głównej
w kokpicie wózka, jak to przedstawiono na rysunku 7.
Na rysunku 8 przedstawiono możliwe zainstalowanie czujnika prędkości w wózku, z uwzględnieniem sytuacji, gdy w wózku
czujnik prędkości jest już zamontowany np. przez producenta
tego wózka.
System monitorowania wózka umożliwia zarejestrowanie wyników obligatoryjnych sprawdzeń wózka na początku zmiany. Na
wyświetlaczu jednostki głównej 601 kierowca wózka może przeczytać wykaz obligatoryjnych sprawdzeń wózka. Wypełnienie
wykazu jest bardzo proste – nie ma pracy „papierkowej”. System
może być dostarczony z treścią wykazu sprawdzeń w różnych
językach, w tym w języku polskim. Konsekwencje niespełnienia
wymagań różnych pozycji wykazu sprawdzeń obligatoryjnych
wózka przedstawiono na rysunku 9.

Rys. 2. System z jednostką główną 601dostarczany w jednym zestawie.

Rys. 3. Budowa modułowa jednostki głównej 601.

Rys. 4. Schemat połączeń jednostki głównej 601 przeznaczonej do wózków elektrycznych.

Rys. 5. Usytuowanie modułu przekaźnikowo-czujnikowego
w pojeździe.
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Rys. 6. Moduł wstrząsów i jego usytuowanie w wózku.

Rys. 7. Przykłady usytuowania jednostki głównej umocowanej na wsporniku w kokpicie wózka.

W przypadku wózka, w którym pas bezpieczeństwa kierowcy ma
łącznik elektryczny, to, jeśli kierowca nie zapnie pasa po upływie
ustalonej liczby sekund lub jeśli pojazd rusza z kierowcą z nie zapiętym pasem, to po upływie ustalonej liczby sekund, system się
wyłącza. W przypadku jeśli kierowca opuści fotel na wózku i nie
powróci po upływie czasu ustalonego w systemie, system i silnik
pojazdu się wyłączają samoczynnie. W ten sposób kontroluje się
i zmniejsza czas zbędnej pracy jałowej silnika pojazdu. System
umożliwia kontrolę prędkość jazdy wózka, a w przypadku przekroczenia zadanej prędkości granicznej, przypomina o tym kierowcy – patrz rysunek 10.
System ułatwia także kontrolę korzystania z wózka. Nie występuje sytuacja, że nie wiadomokto wziął wózek i nie wiadomo
gdzie on jest. W rejestrze systemu są zapisywane wszystkie zdarzenia dotyczące wózka łącznie z ewentualnymi kolizjami, czasem ich powstania i nazwiskiem kierowcy.
Z doświadczenia firmy KEYTROLLER LLC wynika, że dobrzy kierowcy lubią system, natomiast inni kierowcy – nienawidzą go.
SYSTEM MONITOROWANIA PRACY WÓZKÓW
Z JEDNOSTKĄ GŁÓWNĄ KEYTROLLER 105.
System ten został opracowany z myślą o małych i średnich firmach.
System ten ma między innymi następujące właściwości:
• Umożliwia rozruch i zatrzymanie systemu i silnika wózka z klawiatury jednostki głównej – nie są potrzebne kluczyki; natomiast kierowca powinien wprowadzić, korzystając z klawiatury
jednostki głównej, swój kod dostępu, albo posłużyć się identyfikacyjna kartą dostępu RF przesuwaną nad klawiaturą jednostki głównej.
• Umożliwia kierowcy wypełnienie, w sposób elektroniczny,
rejestru wymaganych sprawdzeń wózka, przed rozpoczęciem
zmiany.
• Przypomina o terminie planowej konserwacji wózka
• Wskazuje prędkość jazdy, informuje o niezapiętym pasie, informuje o temperaturze oleju.
SYSTEMSPEEDTROLLER
System spedtrollerwskazuje prędkość jazdy wózka (w milach na
godź lub w km/h) na wskaźniku prędkości. Po przekroczeniu ustalonej prędkości, po upływie „czasu łaski”, system wysyła sygnał
świetlny i dźwiękowy (syrena - 120 dB).
Firma KEYTROLLER LLC oferuje całą gammę systemów do pomiaru i wskazywania prędkości. Systemy te są o różnych właściwościach i różnych cenach. Nie ma więc dużych przeszkód aby,
poprzez zainstalowanie wybranych systemów, stworzyć warunki
do zmniejszenia ryzyka wypadkowego podczas użytkowania podnośnikowych wózków jezdniowych.
czytaj dalej 

Rys. 8. Instalowanie czujników prędkości jazdy w wózkach.

Rys. 9. Następstwa niespełnienia wymagań różnych pozycji
wykazu obligatoryjnych sprawdzeń wózka przed rozpoczęciem zmiany.
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Rys. 10. Prędkość jazdy wózka.

RĘCZNE
PRACE TRANSPORTOWE
 Anna Krawczyk, specjalista ds. BHP
Ręczne prace transportowe rozumie się przez to każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników, w tym przemieszczanie ich poprzez: unoszenie, podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie, przesuwanie, przetaczanie lub
przewożenie.
Wymogi dotyczące prawidłowych sposobów podnoszenia i przenoszenia, techniki oraz prawidłowej metody podnoszenia
i przenoszenia określone są w postanowieniach polskiego prawa zawartych w:
• Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy ręcznych pracach
transportowych,
• zaleceniach dyrektywy 90/269/EWG.
Dodatkowe ograniczenia dotyczące wykonywania ręcznych prac transportowych
przez kobiety oraz młodocianych określono w rozporządzeniach:
• Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet,
• Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania
przy niektórych z tych prac:
Praca dorywcza w tym przypadku oznacza ręczne przemieszczanie przedmiotów,
ładunków lub materiałów nie częściej niż
4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin
na dobę.
Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno
odbywać się zespołowo, pod warunkiem
aby na jednego pracownika przypadała
masa nie przekraczająca:
• 25 kg - przy pracy stałej,
• 42 kg - przy pracy dorywczej.
Niedopuszczalne jest zespołowe przenoszenie przedmiotów na odległość przekraczającą 25 m lub o masie przekraczającej
500 kg.
Przy zespołowym przenoszeniu przedmiotów należy zapewnić:
• dobór pracowników pod względem
wzrostu i wieku oraz nadzór pracownika
doświadczonego w zakresie stosowania odpowiednich sposobów ręcznego
przemieszczania przedmiotów i organizacji pracy, wyznaczonego w tym celu
przez pracodawcę,
• odstępy pomiędzy pracownikami co
najmniej 0,75 m oraz stosowanie odpowiedniego sprzętu pomocniczego.
Przenoszenie
przedmiotów
długich
i o dużej masie powinno odbywać się przy
zastosowaniu sprzętu pomocniczego, pozwalającego na transport takich przedmiotów z możliwie najmniejszym unoszeniem
ich ponad poziom podłoża. W przypadku
przenoszenia tych przedmiotów na ramionach należy zapewnić, aby pracownicy:
• wkładali i opuszczali przenoszony
przedmiot jednocześnie i na komendę,
• znajdowali się po jednej stronie przenoszonego przedmiotu,
• używali środków ochrony indywidualnej chroniących ramiona.

Dopuszczalne masy podnoszonych i przenoszonych ładunków dla różnych kategorii pracowników:

Rodzaj pracy
Praca stała
Praca dorywcza

Młodociane

Kobiety

Wiek 16–18 lat

Wiek od 18 lat

Kobiety w ciąży
i karmiące

8 kg

12 kg

3kg
5 kg

14 kg

20 kg

Młodociani

Mężczyźni

Wiek 16–18 lat

Wiek od 18 lat

Praca stała

12 kg

30 kg

Praca dorywcza

20 kg

50 kg

Prawidłowe podnoszenie ładunku przez kobiety

Prawidłowe podnoszenie ładunku przez mężczyzn

Od strony bhp podczas transportu ręcznego należałoby wiedzieć, jak podczas
podnoszenia i przenoszenia ważne jest
zachowywanie przez pracownika prawidłowej pozycji poszczególnych części ciała
podczas tych czynności, a szczególnie właściwego ułożenia kręgosłupa.
Prawidłowe usytuowanie ciała
i ładunku w czasie podnoszenia ładunku
Kobiety, podnosząc ładunek, powinny:
• przyklęknąć na jednym kolanie, tak
żeby jak najściślej przylegało do ładunku, przy czym stopa drugiej nogi powinna znajdować się ok. 30 cm od ładunku,
• uchwycić z obu stron ładunek w taki
sposób, żeby nie wysunął się z rąk, podnieść ładunek przez prostowanie nóg,
przy czym grzbiet powinien być cały
czas wyprostowany.
Mężczyźni, podnosząc ładunek powinni:
• podejść jak najbliżej ładunku, jeżeli jest

to możliwe, okraczyć go, przy czym stopy powinny być lekko rozwarte,
• przykucnąć obok podnoszonego ciężaru,
• wyprostować plecy i mocno uchwycić
ładunek tak aby nie wyślizgnął się z rąk,
• podnosić ładunek przez prostowanie
nóg, trzymając go jak najbliżej ciała,
przy czym grzbiet powinien być cały
czas wyprostowany.
Organizując prace transportowe ręczne,
należy:
• ograniczyć długotrwały wysiłek fizyczny, w tym zapewnienie odpowiednich
przerw w pracy na odpoczynek,
• ograniczyć do minimum odległości
przenoszenia ręcznego, tam gdzie jest
to możliwe zapewnić sprzęt pomocniczy (środki mające na celu ograniczenie
zagrożeń i uciążliwości do środków tych
zalicza się w szczególności: pasy, liny,
łańcuchy, zawiesia, dźwignie, chwytaki,
rolki, kleszcze, uchwyty, nosze, kosze,
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legary, ręczne wciągniki i wciągarki,
krążki i wielokrążki linowe, przestawne
pochylnie, taczki i wózki),
• zapewnić odpowiednią organizację
prac, przedmiot przenoszony nie powinien zasłaniać pola widzenia, powierzchnia, po której pracownicy się
przemieszczają powinna być równa,
stabilna i nieśliska,
• zabezpieczyć przenoszone ostre przedmioty tak, aby zapobiegać urazom,
a opakowania tych przedmiotów nie powinny stwarzać dodatkowych zagrożeń.
Organizując prace transportowe pracodawca jest obowiązany stosować odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne celem wyeliminowania ręcznego

transportu. Jeżeli jest to niemożliwe pracodawca musi wyposażyć pracowników
w niezbędny sprzęt pomocniczy oraz środki ochrony indywidualnej. Zawsze należy
przeszkolić pracowników w dziedzinie
bhp, ocenić ryzyko wykonywania tych praz
oraz zapoznać z ta ocena pracowników.
Każdorazowo, przekazać pracownikom informacje o przemieszczanym przedmiocie
dotyczące jego masy, położenia środka
ciężkości zwłaszcza gdy masa jest nierównomiernie rozłożona. Gdy stwierdzimy, że
sposób wykonania pracy jest nieprawidłowy i stwarza zagrożenie – natychmiast
wstrzymać prace do czasu zastosowania
odpowiednich działań eliminujących to
zagrożenie.

Źródło:
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 14 marca 2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
ręcznych pracach transportowych (Dz. U.
2000 nr 26 poz. 313) ze zm.
• Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
10 września 1996 w sprawie wykazu
prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. 1996
nr 114 poz. 545) ze zm.
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
24 sierpnia 2004 w sprawie wykazu prac
wzbronionych młodocianym i warunków
ich zatrudniania przy niektórych z tych
prac (Dz. U. 2004 nr 200 poz. 2047) ze zm.

OCENA
RYZYKA ZAWODOWEGO
 Anna Krawczyk, specjalista ds. BHP
Celem instruktażu stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa, jest
między innymi wskazanie zagrożeń występujących na stanowisku
pracy, a te zdefiniowane są w zakresie ryzyka zawodowego związanego
z wykonywaną pracą. Co to jest ryzyko zawodowe?
Jest to analiza i wyznaczanie prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zdarzenia wywołującego zagrożenie
i konsekwencje z nim związane. Zagrożenie jest to stan środowiska pracy mogący
spowodować wypadek lub chorobę, za
czym idzie niezdolność do pracy, a w co
wchodzi koszt straconego czasu, pomocy
medycznej zastępstw zakłóceń produkcji,

strat materialnych napraw itp. Wszystkie
te koszty pracodawca traci w wartości pieniężnej, dlatego motto „lepiej zapobiegać
niż leczyć” spokojnie można tu zastosować.
Ocena ta wykonywana jest przez zespół
osób w skład którego wchodzą:
• pracodawca lub jego przedstawiciel
(np. osoba odpowiedzialna za bhp),

Zebranie informacji potrzebnych do
oceny ryzyka zawodowego

Identyfikacja zagrożeń

Oszacowanie ryzyka zawodowego

Wyznaczanie dopuszczalności ryzyka
zawodowego

NIE

Czy są potrzebne
działania korygujące
i/lub zapobiegawcze?

TAK
Opracowanie planu
działań korygujących
i/lub zapobiegawczych

Okresowe
przeprowadzanie oceny
ryzyka zawodowego

Realizacja planu
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Ocena ryzyka zawodowego

Analiza ryzyka zawodowego

Proces oceny ryzyka wg PN-N-18002

• wyznaczeni przez pracodawcę pracownicy,
• oraz specjaliści, np. lekarz.
Istotną rzeczą jest, aby w skład komisji
przeprowadzającej ocenę ryzyka zaangażowani byli specjaliści różnych dziedzin
znające jednak strukturę, organizacje
zakładu, technologie i maszyny używane w zakładzie. Jest to na tyle ważne, bo
mamy przedstawione różne punkty widzenia. Pracownik zwraca uwagę na nieprawidłowości i niedogodnienia podczas wykonywania przez niego z pracy, behapowiec
patrzy czy czynności te nie zagrażają jego
życiu czy zdrowiu, czy przestrzegane są
przepisy i zasady bhp, specjalista np. lekarz szuka związku pracy i warunków jej
wykonywania z chorobami zawodowymi.
Współudział pracowników podczas przeprowadzania oceny ryzyka jest znaczący,
bo to oni spędzają tam swój czas pracy
i mają najwięcej wiedzy o danym stanowisku. Wiedza ta może wnieść bardzo dużo
zwłaszcza w rozwiązywanie problemów co
jest konsekwencja wydajności i efektywności jego pracy.
Ryzyko zawodowe należy wykonywać dla
wszystkich stanowisk pracy:
• przy tworzeniu nowych stanowisk,
• po wprowadzeniu zmian na stanowisku
pracy,
• po wprowadzeniu zmian odnośnie dopuszczalnego poziomu czynników środowiska pracy,
• po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochrony indywidualnej
i zbiorowej,
• jeżeli na terenie zakładu pracownicy
innych firm wykonują prace zagrażające
pracownikom organizacji.
Wszystkie obowiązki związane z przeprowadzeniem, dokumentowaniem i informowaniem pracownika z oceną ryzyka zawodowego nakłada na pracodawcę kodeks
pracy jak i rozporządzenie w sprawie ogólnych wymagań bhp.
Przestrzeganie przez pracodawcę ww.
przepisów powinno być z myślą o pracowniku a nie z obawy przed inspektorem pracy i karami.

Metody oceny ryzyka są różne, należy
pamiętać jednak, aby wybrać tą, która jest
odpowiednia do charakteru zakładu i występujących w nim zagrożeń. Powinna być
zrozumiała dla osób ją przeprowadzających, prosta w stosowaniu, zgodna z aktualnymi przepisami.
Sama ocena to nie wszystko, musimy
pamiętać po co ją wykonujemy, istotne
są działania naprawcze i zapobiegawcze.
W przypadku dużego ryzyka, pracodawcy muszą podejmować działania, których
zadaniem jest doprowadzenie do jego
zmniejszenia, akceptowalnego poziomu.
Uzyskuje się to poprzez zastosowanie
odpowiednich środków technicznych czy
organizacyjnych, pracownicy powinni stosować właściwie dobrane środki ochrony
indywidualnej.
Źródła:
• Kodeks pracy
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia
26 września 1997 r. ze zmianami.

BEZPIECZEŃSTWO
W MIEJSCACH PRZEŁADUNKU
 Źródło: Redakcja. Foto: Log4.pl
Czy miejsca do przeładunku są tak zbudowane, że osoby piesze są chronione przed doznaniem urazu? 17lipca 1944 roku w Port Chicago w trakcie przeładunku doszło do największej chyba na świecie tego typu katastrofy. Śmierć poniosło 320 osób i 390 zostało rannych. Oczywiście przedmiotem załadunku była amunicja,
ale stało się tak dlatego, że proces przeładunku urągał wszelkim zasadom bezpieczeństwa. Od tego czasu na
szczęście wiele się zmieniło.
Pracodawca jest obowiązany oceniać
i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz
stosować niezbędne środki profilaktyczne
zmniejszające ryzyko. W szczególności
pracodawca jest zobowiązany:
1) zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości,
2) zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez
stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji nie powodujących
takich zagrożeń.
Rampa magazynowa – czyli wg definicji –
konstrukcja budowlana wyniesiona ponad
drogową nawierzchnię dojazdową umożliwiającą zrównanie poziomu posadzki
budynku magazynowego z poziomem
podłogi skrzyni ładunkowej środka transportowego w celu ułatwienia prac przeładunkowych.
Każdy z magazynów ma zwykle wysoką
bramę wjazdową umożliwiającą swobodny wyładunek/załadunek towarów. Większość bram przeładunkowych wyposażona jest w kurtyny uszczelniające dzięki
temu uzyskiwana jest oszczędność energii,
zwiększa się efektywność i bezpieczeństwo
pracy oraz stwarza odpowiednie warunki
do przemieszczania wrażliwych towarów.

Stosowane do załadunku i rozładunku pomosty i rampy powinny być odpowiednie
do wymiarów i masy ładunków przeznaczonych do transportu. Na pomost i rampę powinno prowadzić co najmniej jedno
wejście. Miejsca do przeładunku powinny
być tak zbudowane aby osoby piesze nie
miały do niego swobodnego dostępu nad
konstrukcją ochronną ( wysokość ≥ 1,0 m)
lub pod konstrukcją ochronną (wysokość ≤
0,5 m) lub nie pozostają w zasięgu rąk (oddalenie od konstrukcji ochronnej ≥1,2 m ).
Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniom części ciała pracowników, pozostających między ruchomymi elementami
zamykającymi przestrzeń w magazynach
określają przepisy. Odstępy te określone
są w polskich i europejskich normach - PN-EN 349–XII.1999 oraz EN 349:1993.
I tak, jeżeli zgnieceniu może ulec:
1) palec ręki – należy zapewnić minimalny
odstęp >25 mm,
2) dłoń – należy zapewnić minimalny odstęp 100 mm,
3) głowa – należy zapewnić minimalny odstęp 300 mm.
Przy pracach przeładunkowych stwarzających zagrożenia, gdy wymaga tego sytuacja, do kierowania ludźmi wykonującymi
te prace powinny być stosowane sygnały
bezpieczeństwa – ręczne lub komunikaty
słowne, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku do rozporządzenia.

Pamiętajmy jednak, że miejsce przeładunku jest zawsze niebezpieczne. Ruch
pieszych musi być ograniczony do niezbędnego minimum. Na miejscu przeładunkowym powinny przebywać wyłącznie
osoby upoważnione, ubrane w kompletną
odzież roboczą i kamizelki ostrzegawcze.
Ważne jest by pamiętać o zagrożeniach
związanych z procesem przeładunkowym
i zwracać uwagę na przyczyny wypadków
a szczególnie na:
• stan urządzeń technicznych,
• brak osłon i urządzeń zabezpieczających,
• niebezpieczne właściwości ładunku,
• zastosowanie odzieży ochronnej,
• warunki meteorologiczne,
• przeszkolenie BHP.
Przy operacjach przeładunkowych niestety nadal dochodzi do wypadków, których skutkiem może być amputacja palców,
rąk, nóg, złamania, uszkodzenia narządów
wewnętrznych a nawet śmierć. Ważne jest
przestrzeganie przepisów by do minimum
ograniczyć możliwość wystąpienia urazu,
ale nawet najlepiej przygotowane miejsce przeładunkowe nie zapewni 100%
bezpieczeństwa, bo gdy w grę wchodzi
„czynnik ludzki” niczego nie można być
pewnym; w związku z tym nie zapominajmy o przepisach i używajmy wyobraźni.
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SZKOLENIE STANOWISKOWE
OPERATORÓW
WÓZKÓW WIDŁOWYCH (CZĘŚĆ II)
 Mgr inż. Antoni Saulewicz. Foto: Log4.pl
W pierwszym numerze „Bezpiecznego Magazynu” (1/2014), opublikowana została pierwsza część materiału
poświęcona szkoleniu stanowiskowemu. Według danych dotyczących wypadków przy pracy, ponad połowa
zaistniałych zdarzeń jest z winy człowieka, dlatego tak ważnym jest uświadamianie zagrożeń występujących
na stanowisku pracy kierowcy-operatora wózka widłowego.
Zalecenia dotyczące szkolenia stanowiskowego wstępnego kierowców podnośnikowych wózków jezdniowych
3) Zapoznając kierowcę z czynnikami środowiskowymi stanowiska pracy, czyli
wózka, należy uwzględnić między innymi:
b) działanie lub stosowanie wyposażenia
i elementów sterowniczych wózka, np.:
• pasy bezpieczeństwa; należy uświadomić kierowcę, że pasy bezpieczeństwa
nie są rozwiązaniem wygodnym, ale
w przypadku np. przewrócenia się wózka umożliwia kierowcy przeżycie, dlatego należy bezwzględnie je stosować;
• drzwi do kabiny – ich przeznaczenie;
należy uświadomić kierowcy, że głównym ich celem jest zapobieganie jeździe
z kończynami dolnymi wystającymi poza
kokpit, co grozi urazami czy amputacją;
• stacyjka, jej działanie i przeznaczenie;
• wyłączniki awaryjne, ich działanie oraz
przeznaczenie;
• sterowanie położeniem masztu – należy zapoznać, kiedy nie należy zmieniać
położenia masztu;
• sterowanie podnośnikiem – należy zapoznać, kiedy nie należy zmieniać położenia

12

podnośnika oraz jaka powinna być wysokość położenia wideł podczas jazdy;
• przełączanie kierunku jazdy wózka;
• pedał przyśpieszenia jazdy i jego stosowanie podczas ruszania wózkiem;
• pedał hamulca i jego stosowanie; należy poinstruować, kiedy nie należy go
nadużywać;
• wskaźniki, np. położenia koła kierownicy, kierunku jazdy, naładowania baterii,
ciśnienie oleju, poziomu paliwa, masy
podnoszonego ładunku (jeśli jest), prawidłowego i nieprawidłowego działania
hamulca pomocniczego oraz jego przeznaczenie;
• bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające, również zapobiegające dostępowi do wózka przez osoby nieupoważnione, oraz ich działanie;
• informacje na wózku dotyczące właściwości eksploatacyjnych wózka, np. dotyczące udźwigu nominalnego i zredukowanego, wysokości podnoszenia.
4) Należy zapoznać kierowcę z metodami
zmniejszenia ryzyka związanego z za-
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grożeniami wynikającymi z użytkowania wózka, a w szczególności:
• ruszanie i zatrzymywanie – należy
uświadomić kierowcę, jak należy to robić, aby zachować bezpieczeństwo;
• jazda po łuku podczas pokonywania zakrętu – należy uświadomić kierowcę, jak
należy pokonywać zakręt i jaka jest dopuszczalna prędkość maksymalna podczas jazdy bez ładunku i z ładunkiem;*
• jazda odcinkiem drogi prostej – należy poinformować kierowcę, jaka jest
dopuszczalna maksymalna prędkość
w warunkach, gdy droga wózka nie jest
oddzielona od ruchu pieszych, gdy droga wózka jest oddzielona od drogi dla
pieszych linią na powierzchni drogi
i gdy droga wózka jest oddzielona od
drogi dla pieszych barierą fizyczną;*
• należy zapoznać kierowcę z długościami drogi zatrzymania wózka przy
różnych prędkościach, aby w odpowiednich miejscach drogi zaczynać zatrzymywanie wózka;*

• prawidłowe zachowanie się kierowcy podczas manewrowania wózkiem;
• prawidłowe zachowanie się kierowcy wózka podczas zatrzymania wózka i oddalenia się „na chwilę” nawet
na małą odległość.
5) Należy zapoznać kierowcę z innymi
czynnikami środowiska pracy występującymi podczas wykonywania
pracy wózkiem w przedsiębiorstwie,
z zagrożeniami powodowanymi
przez te czynniki i ryzykiem związanym z tymi zagrożeniami; należy
zapoznać z oceną ryzyka stwarzanego przez zagrożenia występujące
podczas pracy wózkiem oraz omówić
sposoby zmniejszania ryzyka do poziomu akceptowalnego.
Zaleca się, aby podczas samodzielnego wykonywania pracy kierowca zademonstrował także sprawdzenie stanu
wózka przed każdym pobraniem z par-

kingu, wykonał odpowiednie przejazdy
z zatrzymaniem wózka i opuszczeniem
go na chwilę, z pobieraniem i zdejmowaniem ładunku z manewrowaniem
i każdorazowo wózek zaparkował.
Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeśli osoby te mają odpowiednie
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
oraz są przeszkolone w zakresie metod
prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
Bibliografia:
* Organizacja ruchu podnośnikowych
wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakładowym. Poradnik. Antoni
Saulewicz. Wydawnictwo CIOP-PIB Warszawa 2013
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NAJMOCNIEJSZE
OGNIWO
 Katarzyna Zwolska. Foto: Still
Zastosowanie ogniw paliwowych w napędach to rozwiązanie przyjazne środowisku, ale także zapewniające
wysoką wydajność urządzeń. Technologia ta opiera się głównie na utlenianiu, dzięki czemu energia wiązań
chemicznych paliwa zamieniana jest w energię elektryczną. W ten sposób zasilane są dziś niektóre notebooki, telefony, samochody, a także wózki widłowe. Zminimalizowanie emisji dwutlenku węgla, wydajność
i wysoka jakość energii to główne przyczyny, dla których ogniwa paliwowe mogą już niedługo być wykorzystywane na szeroką skalę. Napędzane wodorem urządzenia staną się codziennością, ale i przyszłością
logistyki, głównie za sprawą wózków widłowych nowej generacji.
Energia z wodoru
Technologia, która wykorzystywana jest w ogniwach
paliwowych została zaprezentowana po raz pierwszy
w 1839 r. przez brytyjskiego
wynalazcę Williama R. Grove’a. Skonstruowane przez niego
urządzenie opiera się na odwróceniu zjawiska elektrolizy.
Synteza wodoru z tlenem przy
użyciu katalizatora powoduje
wytwarzanie się stałego prądu
elektrycznego. – Ogniwo paliwowe wykorzystuje utlenianie
paliwa na elektrodach połączonych obwodem elektrycznym
przy obecności przewodnika
jonów, które powstają w czasie
reakcji – tłumaczy Tobiasz Jakubczak, ekspert z firmy STILL.

– Urządzenie zbudowane jest
z anody, na której cząsteczki
paliwa są rozdzielane na kationy i elektrony. W wyniku reakcji te ostatnie łączą się z kationami, wytwarzając prąd stały.
Aby zamienić go w zmienny
instaluje się falownik, a także system niwelujący różnice
mocy – dodaje. By wywołać
reakcję, najczęściej jako paliwo stosuje się wodór, utleniaczem natomiast może być powietrze. Produktem ubocznym
reakcji jest woda, co sprawia,
że metoda ta jest wyjątkowo
przyjazna środowisku. Zaletą
tego typu napędu jest wysoka jakość wytwarzanej energii, a także stosunkowo prosty
mechanizm jej wytwarzania.

Ogniwa paliwowe są niewielkiej wielkości, można je także
montować w dowolnym miejscu i w prosty sposób rozbudowywać. Urządzenie samo reguluje ilość pobieranego paliwa
i utleniacza, co czyni jego pracę bardzo ekonomiczną. W tym
przypadku nie występuje także
bieg jałowy, a duże czy zbyt
niskie obciążenia nie zakłócają jego pracy. Działanie ogniw
paliwowych nie wiąże się także z wytwarzaniem hałasu czy
wibracji.
Ekologiczne inicjatywy
Ogniwa paliwowe wykorzystywane są coraz częściej
w przedmiotach codziennego
użytku, takich jak telefony ko-

reklama

mórkowe czy notebooki, ale
także w samochodach osobowych i wózkach widłowych.
Rozwiązanie to, będąc alternatywą dla napędu tradycyjnego pozwala na całkowitą
redukcję emisji dwutlenku
węgla do atmosfery. Przedsiębiorcy i organizacje coraz
częściej testują i wprowadzają
tego typu rozwiązania. Jednym z takich przykładów jest
powstała w Niemczech Inicjatywa dla Ogniw Wodorowych
i Paliwowych Hesji. Jej celem
jest zwiększenie zaufania lokalnych przedsiębiorców do
nowej technologii. Tamtejsze
firmy mają możliwość…
czytaj dalej 

Wet Grip – opony na
śliskie nawierzchnie

 Źródło: Solideal SA. Foto: Solideal
Chłodnia czy mokre śliskie nawierzchnie to
nietypowe warunki pracy dla wózka widłowego. Częste poślizgi opon to dodatkowa strata
energii oraz zwiększone ryzyko przypadkowego
uszkodzenia innych elementów. Niestety nie ma
na rynku opon „zimowych” do wózków widłowych.
Inżynierowie Grupy Solideal stawili czoło temu
zagadnieniu, po wielu próbach z różnymi dodatkami stworzyli oponę zwiększającą przyczepność wózka widłowego pracującego w chłodni
czy na innych mokrych i śliskich nawierzchniach
o ponad 50% w porównaniu do standardowych
opon. Nie bez znaczenia jest tutaj bieżnik opony, dlatego do bieżnika opony Premium (Magnum) dodane zostały drobiny łupin orzecha
włoskiego. Jak się okazało jest on na tyle twardy
aby zwiększyć przyczepność, a jednocześnie na
tyle elastyczny aby nie niszczyć bieżnika opony.
W ten sposób powstała opona Wet Grip.
W procesie produkcji łupiny są rozdrabniane
do odpowiedniej wielkości zapewniające dobre trzymanie się w bieżniku. Zbyt małe cząstki
szybko wypadałyby, a zbyt duże powodowałby
rozrywanie się bieżnika. Opona typu Wet Grip
może występować jako opona superelastyczna
oraz opaska amortyzująca. Drobiny łupin orzecha występują w całej głębokości bieżnika, dzięki czemu podczas eksploatacji opona Wet Grip
nie traci swoich właściwości. Należy zwrócić
uwagę, że opona Wet Grip nie likwiduje całkowicie efektu ślizgania się opon, a jedynie zwiększa
znacząco przyczepność.
Głównymi założeniami przy powstaniu opon
typu Wet Grip było zwiększenie przyczepności
ale równie ważne aby opony nie niszczyły czystych i gładkich nawierzchni. Dodatkowo opony mają obniżone opory toczenia oraz zwiększoną żywotność co wpływa na dłuższy okres
eksploatacji. Opony superelastyczne Wet Grip
doskonale sprawdzają się również w pojazdach
lotniskowych. Opony Wet Grip dostępne są na
zamówienie we wszystkich rozmiarach.

HYSTER, EFEKTYWNOŚĆ NA
MAŁEJ
PRZESTRZENI
 Źródło: Hyster MM. Foto: Hyster
W niektórych branżach przestrzeń magazynowa stanowi poważny
problem, wybór odpowiednich wózków może sprawić, że będzie
ona lepiej wykorzystana i podniesie się wydajność pracy i skuteczność wykonywanych operacji. Producent wózków widłowych
marki Hyster może pomóc firmom uzyskać większą swobodę ruchu
w magazynie dzięki bardzo dobrej manewrowalności, bardziej
kompaktowym rozmiarom i doskonałym osiągom wózków.
W wielu firmach przestrzeń magazynowa jest luksusem szczególnie na
obszarach gdzie jest większa gęstość
zaludnienia i wysokie koszty zakupu
lub wynajmu powierzchni. Rozwój biznesu, sezonowy wzrost aktywności lub
niewłaściwe zarządzanie mogą powodować zatory towarowe, stres związany
z brakiem miejsca i bałaganem w magazynie.
Przeniesienie firmy do większego
magazynu jest zazwyczaj ostatnim rozwiązaniem i problemy związane z magazynowaniem muszą zostać rozwiązane w aktualnym miejscu. – Wydajność
operacji magazynowych jest mniejsza
jeśli mamy ograniczoną przestrzeń
i nieodpowiednio dobrano wózki podnośnikowe. Przestrzeń jest głównym
czynnikiem uwzględnianym przy projektowaniu wózków Hyster i nie chodzi
tylko o przestrzeń wewnątrz magazynu, wózki są bowiem używane w wielu
bardzo różnych warunkach – wyjaśnia
Peter Madoc-Jones Manager Produktu
w firmie Hyster.

Pola tartaczne i składy budowlane
są miejscami, gdzie mają zastosowanie wózki o wysokim udźwigu i gdzie
ważna jest kwestia przestrzeni składowania. Ogólnie rzecz ujmując: nawet
ostrożne operowanie wózkami może
spowodować uszkodzenia towarów, ale
w przypadku małej przestrzeni składowania straty są znaczące i nieuniknione,
chyba że zostanie dobrany odpowiedni
sprzęt. Ponieważ operatorzy wózków są
zmuszeni do zwiększonej uwagi przy
pracy, tracą więcej czasu na wykonanie
poszczególnych operacji, aby nie powodować zniszczeń, niepotrzebnie wydłużając godziny pracy. W większości przypadków nie jest możliwe zaplanowanie
przestrzeni magazynowej w momencie
rozpoczynania biznesu i jedynym wyjściem, by poprawić warunki pracy, jest
dobór bardziej kompaktowego wózka
widłowego o lepszej manewrowalności.
Linia wózków spalinowych HysterFortens z napędem diesel i LPG jest dostępna również w kompaktowej wersji S
do 7 ton udźwigu. Użytkownicy uzysku-
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ją wysokie wartości udźwigów
z węższą i krótszą kabiną wózka. Przykładowo 2,5-tonowy
wózek typu S ma wymiary jak
odpowiedni wózek 1,8-tonowy w wersji standardowej, dostarczając lepszą ergonomię,
niskie koszty użytkowania,
niezawodność i doskonałą manewrowalność. Gdy potrzebny jest udźwig powyżej 7 ton,
przestrzeń jest nadal istotnym
czynnikiem.
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Duże wózki Hystera to nawet
48 ton udźwigu, które posiadają jedne z najmniejszych
rozmiarów w tej klasie wózków
na rynku i zapewniają niezawodne działanie w takich zastosowaniach jak: metal, huty,
odlewnie, porty. Wprowadzony w 2007 roku wózek 18-tonowy o wąskim rozstawie osi,
H18.00XM(S)-12 gdzie odległość pomiędzy osiami wynosi
jedynie 3,5 m zapewnia nieza-

wodne działanie i moc która
pozwala sprostać nawet najcięższym zastosowaniom. Podobnie w grupie udźwigów do
48 ton, wózek H36.00XM(S)-12
jest najbardziej kompaktowy
w swojej klasie z rozstawem
osi zaledwie 5,38 m.
– Widoczność to kolejny kluczowy czynnik, który pomaga
operatorowi skutecznie manewrować wózkiem w warunkach ograniczonej przestrzeni.
Kabina „Vista” Hystera została
zaprojektowana aby zapewnić doskonałą widoczność, są
w nią wyposażone wszystkie
wózki z linii Dużych Udźwigów
zapewniając dokładny wgląd
na widły, dobrą widoczność
podczas cofania dzięki ukośnej przeciwwadze – wyjaśnia
Peter Madoc-Jones. Wewnątrz,
w miejscach wyjątkowo wąskich jak korytarze lub wnęki
zazwyczaj są wybierane wózki gazowe i elektryczne. Seria
S Fortensów jest korzystnym
wyborem w takiej branży jak:
przemysł papierniczy, gdzie
wymagany jest wysoki udźwig
z „czystym” napędem elektrycznym oraz kompaktowe
rozmiary umożliwiające lepsze
manewrowanie wózkiem.
– Wózki elektryczne są typowym rozwiązaniem do obsługi

lżejszych ładunków, linii produkcyjnych, rozładowywania
ciężarówek, czy prac przeładunkowych w wąskich korytarzach
magazynowych. Rozwiązania
Hystera z tej grupy oferują najbardziej kompaktowe rozmiary, w połączeniu z doskonałą
sterownością i widocznością.
Kompaktowe rozmiary wózka
to nie jedyne rozwiązanie aby
wygodnie manewrować wózkiem w wąskich przestrzeniach.
Sterowanie i widoczność są
podstawą, a kombinacja tych
czynników to miejsce gdzie produkty Hystera przodują – mówi
Robert O’Donoghue, Główny
Manager Produktów Magazynowych Hystera.
W 2008 roku zostały przeprowadzone serie testów porównawczych w intensywnych
warunkach pracy w naturalnym środowisku w porównaniu
z odpowiednimi produktami
konkurencji. Testy pokazały
nie tylko, że nowa seria wózków elektrycznych 3-kołowych
J1.5XN – 2.0XNT i 4-kołowych
J1.6-2.0XN posiada kompaktowe rozmiary, ale również, że
posiada najmniejszy promień
skrętu w swojej klasie, wyprzedzając nawet najbliższych konkurentów.

BEZPIECZNY
MAGAZYN TO CZYSTY ZYSK
 Mariusz Malczewski, Główny Specjalista ds. Techniki Magazynowej w PROMAG S.A. Foto: Promag
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz.U.03.169.1650) na pracodawcy spoczywa
obowiązek systematycznej kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem
organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych. Abstrahując od
przepisów i uregulowań prawnych, lepiej zapobiegać wypadkom niż ponosić koszty usuwania ich skutków.
Każdy z przedsiębiorców o tym wie, ale nie zawsze wie jak ten przepis wdrożyć w praktyce. Inaczej działania
prewencyjne przebiegają na hali produkcyjnej a inaczej w magazynie.
Najważniejszymi elementami infrastruktury magazynowej są regały i wózki do ich
obsługi. Już na etapie wyposażania magazynu w regały i wózki trzeba myśleć o przyszłym, bezpiecznym ich użytkowaniu.
Prawidłowo zaprojektowany
regał podstawą bezpieczeństwa
Istniejące w Polsce normatywne uregulowania prawne dotyczące produkcji regałów nie są obligatoryjne. Niemniej jednak
wszyscy producenci, ze względu na swoją
wiarygodność, powołują się na wykonywanie regałów zgodnie z normami. Producenci wystawiają deklarację zgodności na
elementy regałów tj. dokument zaświadczający, że konstrukcja jest wykonana
zgodnie z dokumentacją techniczną i z normami, na które producent się powołuje.
Nie oznacza to jednak, że cały system
regałów, składający się z określonej liczby
miejsc paletowych o określonej nośności,
który stoi w konkretnym magazynie, jest
wykonany zgodnie z przepisami i w pełni bezpieczny. Firmy sprzedające regały,
często są to też producenci ale nie zawsze
tak bywa, zatrudniają projektantów, którzy konfigurują odpowiednie elementy
i tworzą konkretny system, który oferują
klientowi. Projektanci uwzględniają różne czynniki ryzyka występujące w danym
projekcie, dlatego dopiero taka firma, która oferuje kompleksową obsługę może
wystawić deklarację zgodności na cały

system regałowy. I to też pod warunkiem,
że sama dokonuje montażu regałów lub
montaż wykonują ekipy przez nią certyfikowane.
Jeżeli klient sam dokonuje montażu lub
sam sobie konfiguruje regały, sam ponosi
odpowiedzialność za ich bezpieczną instalację. Użytkownik regałów, bez zgody
firmy, która zaprojektowała system regałowy, nie może też dokonać żadnych
przeróbek i zmian w konfiguracji. Zmiany
dokonywane we własnym zakresie przez
właścicieli magazynów grożą utratą gwarancji i oczywiście bardziej odczuwalnymi
skutkami w postaci zawalenia się regałów.
Z punktu widzenia pracodawcy ważny
jest wybór profesjonalnego dostawcy regałów. Najlepiej współpracować z firmą,
która zapewnia kompleksową obsługę:
doradztwo, projekt, dostawę, montaż oraz
z firmą, która posiada duże doświadczenie
na rynku, gwarantujące prawidłową konfigurację regałów.
Jedna strona medalu to poprawnie zaprojektowany i zamontowany system regałowy, druga to jego użytkowanie. Nikt nie
zdejmie odpowiedzialności z pracodawcy
za użytkowanie regałów niezgodnie z ich
przeznaczeniem lub z przepisami bhp.
Po dostawie regałów i/lub ich montażu
użytkownicy otrzymują instrukcję eksploatacji, w której przedstawione są zasady
prawidłowego składowania towarów na
regałach i zasady kontroli stanu technicz-

nego regałów. Firmy, które kompleksowo
obsługują klientów, dodatkowo przeprowadzają szkolenia dla pracowników magazynów z zasad obsługi regałów i bezpiecznej pracy.
Wyposażenie zwiększające
bezpieczeństwo regałów
Najważniejszą rolę w zachowaniu zasad
bezpieczeństwa w magazynie odgrywa
człowiek. Niemniej jednak często można
mu pomóc np. poprzez dodatkowe wyposażenie, które zabezpiecza regały przed
uszkodzeniem podczas uderzeń wózkami
widłowymi. Niektóre z tych produktów
można dokupić w trakcie użytkowania regałów. Niemniej jednak zalecane jest, aby
od samego początku użytkowania wzmacniać bezpieczeństwo konstrukcji regałowych. Jest to szczególnie ważne w magazynach, gdzie ruch wózków jest nasilony i/
lub gdzie kultura jazdy wózkami jest niska.
W praktyce firmy wzbraniają się przed
ponoszeniem dodatkowych kosztów, związanych z zakupem wyposażenia, bez którego magazyn może funkcjonować. Jednak
po kilku wymianach uszkodzonych słupów
regałów, zmieniają zdanie. Koszty napraw
regałów i przestojów w magazynie okazują się bowiem zdecydowanie wyższe niż
jednorazowy zakup wyposażenia dodatkowego.
czytaj dalej 
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CAŁODOBOWY MONITORING
KONSTRUKCJI
MAGAZYNOWYCH
 Wojciech Hunek, Logipost. Foto: Logipost
Pomimo znacznie gorszej kondycji finansowej gospodarek europejskich w ostatnich latach, Polska notowała
dynamiczny wzrost konsumpcji, co bezpośrednio przełożyło się na znaczący wzrost ilości transportowanego
i magazynowego towaru. W przypadku operatorów logistycznych, po trosze także operatorów kurierskich,
pomimo wdrażania coraz to bardziej zaawansowanych technik sortujących i narzędzi cross-dockingowych,
znaczna część towaru na krótszy lub dłuższy okres jest magazynowana.
W wielu dużych firmach produkcyjnych
półprodukty, kompononenty jak również
wyroby gotowe są jak najbardziej magazynowane. Przykłady nowoczesnych rozwiązań technologii magazynowej stosowanej
w rosnącej liczbie zakładów należących
do światowych koncernów produkujących
swoje wyroby w Polsce i jednoczesne dążenie do dalszego zwiększania konsumpcji
w naszym kraju spowodowały, iż magazynowanie towarów także dla naszych rodzimych producentów stało się istotnym
wyróżnikiem funkcjonowania każdego
dobrze prosperującego przedsiębiorstwa.
Bezpieczeństwo w obszarach magazynu
i produkcji nareszcie stało się kluczowym
aspektem w realizacji zadanych celów
każdego działu Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy w firmach produkcyjno-dystrybucyjnych zlokalizowanych w Polsce. Budowane
są coraz wyższe i bardziej obszerne struktury gniazd paletowych, pomiędzy którymi, często wąskimi korytarzami, poruszają
się wózki widłowe ze znaczną prędkością
składując i pobierając produkty. Wszystkie
gniazda paletowe są wykreowane przez
konstrukcje regałowe bazujące na regularnie osadzonych, połączonych ze sobą
słupach regałowych. Jeśli którykolwiek
z pionowych słupów ulegnie nagłemu
uszkodzeniu, kompletna sekcja z kilkunastoma gniazdami paletowymi natychmiast
traci stabilność i w każdej chwili może runąć w dół.
Taka sytuacja nie tylko stanowi poważne
zagrożenie dla operatorów poruszających
się w przestrzeni magazynowej, ale również może doprowadzić do poważnych
strat finansowych przedsiębiorstwa.

Należy podkreślić, że zapewnienie bezpieczeństwa w obszarach magazynu poprzez stosowanie skutecznych technik
ochronno-odbojnych należy do podstawowych obowiązków każdego pracodawcy
w Polsce. Niezapewnienie bezpiecznego
środowiska pracy może doprowadzić do
znacznych zobowiązań prawnych pracodawcy (cywilnych i karnych).
W ostatnich latach znacznie podwyższył
się standard dostępnych, skutecznych
i efektywnych zabezpieczeń konstrukcji
regałowych. Na uwagę zasługuje dwuczęściowa,frontowa lub narożna stalowa odbojnica wielokrotnego użytku ze
zintegrowanym systemem S.I.C (Smart

Impact Control), funkcje zabezpieczające znakomicie wypełnia kompozytowa
odbojnica RAS (PROTECT-IT), absolutny
faworyt użytkowników (Statuetka za najlepszy produkt targów BHP2013). Jednak
pomimo świetnych rezultatów stosowania
tych zabezpieczeń, kontrola potencjalnych
uszkodzeń regałów we wszystkich firmach
musi wciąż odbywać się ręcznie za pośrednictwem wykwalifikowanego pracownika(ów). Zazwyczaj, w magazynach o wysokim standardzie bezpieczeństwa, kontrola
stanu konstrukcji regałowych odbywa się
raz w tygodniu. W naszej krajowej rzeczywistości bywa jednak, że okres ten wynosi
nawet kilka tygodni! Niekiedy dochodzi
też do sytuacji, w których tragiczne w skutkach zdarzenie ma miejsce tuż po okresowej kontroli regałów. Zdarza się wtedy, że
uszkodzenie takie nie jest raportowane
nawet przez cały kolejny okres, aż do czasu kolejnej kontroli.
W pełni automatyczny system wykrywający zdarzenia z udziałem słupów regałowych, informujący w czasie rzeczywistym
o zderzeniu wózka widłowego ze słupem,
zapobiegający następstwom takiego zdarzenia i co najważniejsze eliminujący czynnik ludzki ze żmudnego procesu kontroli
stanu regałów magazynowych byłby idealnym rozwiązaniem problemu. Czy brzmi
to zbyt pięknie, żeby było prawdziwe?
Czy możliwe jest ciągłe monitorowanie
regałów magazynowych? Czy taki system
w ogóle istnieje? Otóż istnieje. Nazywa się
RPC-Sensor i jest już dostępny w Polsce!
Więcej na http://logipost.blogspot.com
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BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
REGAŁÓW
MAGAZYNOWYCH
 Wiesław Staniuk, Expert QRS. Foto: Log4.pl
Oprócz efektywności technologicznej i ekonomicznej także bezpieczeństwo w magazynie, jest obecnie
podstawą jego oceny. Dzisiejszy magazyn to miejsce eksploatacji wielu urządzeń technicznych. Rosnąca
złożoność procesów i powszechna presja na wzrost efektywności systemów logistycznych skutkuje tym, że
bezpieczeństwo w magazynie nie może ograniczać się wyłącznie do spełnienia minimalnych wymagań przepisów bhp i ppoż. - musi rozszerza się także na cały łańcuch przyczynowo-skutkowy.
Świadomość, że wartość wyposażenia stanowi zaledwie
drobny ułamek wartości składowanego w nich zapasu towarów, dla wielu logistyków
jest wystarczającym argumentem żeby zwrócić uwagę na
podejmowanie działań ukierunkowanych na utrzymanie
właściwego stanu technicznego regałów. Pomimo rosnących wymagań i pojawiających
się nowych standardów dotyczących ogólnych przepisów
bhp i ppoż, w obszarze techniki
i technologii magazynowej obserwujemy istnienie znacznej
luki kompetencyjnej. Praktyka pokazuje, że zadania ograniczanie ryzyka związanego
z wystąpieniem katastrofy
spowodowanej uszkodzeniem
elementów instalacji regałowej, wynika często tylko z wysiłków managera nim zarządzającego.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. oraz znoweli-

zowana norma europejska EN
15635, regulują w sposób jednoznaczny kwestie związane
z utrzymaniem prawidłowego
stanu technicznego regałów
magazynowych. Jak czytamy
w Rozporządzeniu: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić
systematyczne kontrole stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów
pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby
rejestracji nieprawidłowości
i metody ich usuwania”. Oznacza to, iż należy wprowadzić
odpowiednie rozwiązania techniczno-organizacyjne pozwalające rejestrować uszkodzenia
elementów regałów, nadzorować proces realizacji napraw
i ich usprawnień.
Znowelizowana norma europejska EN 15635 nakłada
obowiązek prowadzenia regularnych inspekcji stanu technicznego konstrukcji regałowych

przez podmioty eksperckie,
z zachowaniem określonych
procedur kontroli i rejestracji
zdarzeń. Inspekcje takie powinny być przeprowadzone
cyklicznie, w odstępach 12 miesięcy. W 2010 roku, wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom liderów łańcuchów dostaw, firma
STANMET ze Słupska opracowała ekspercką usługę inspekcji stanu technicznego regałów,
która w sposób kompleksowy
traktuje problematykę bezpieczeństwa pracy w magazynie.
Usługa Quality Rack Service
[QRS] zapewnia wielopłaszczyznową i przekrojową analizę
stanu technicznego regałów
z uwzględnieniem zmiany ich
konstrukcji. Rozwojem i dystrybucją usługi QRS zajmuje
się firma STERLOG.
Wysoka jakość usługi eksperckiej wynika z wielu czynników, które uwzględniane są
podczas realizacji czynności
inspekcyjnych i opracowaniu
raportu. Poza uszkodzeniami

elementów konstrukcji regału
szczególną uwagę poświęcono:
• zmianom parametrów przepływającego strumienia towarów przez magazyn,
• rotacji pracowników,
• zmianom stanu technicznego urządzeń transportowych,
• starzeniu się instalacji regałowych obejmujące zmęczenie materiału,
• i innym czynnikom charakterystycznym dla branży lub
obiektu.
Jak łatwo zauważyć, na ostateczny wynik inspekcji i przyszłe działania poprawiające
ogólny poziom bezpieczeństwa
w magazynie, wpływa wiedza,
doświadczenie
inspektorów
oceniających stan techniczny
oraz użyte narzędzia inspekcyjne i procedury. Znajomość
przepisów i doświadczenie
wsparte nowatorskimi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi pozwalają zapewnić
przy użyciu QRS odpowiedni
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wysoki poziom bezpieczeństwa w magazynie.
Istotą usługi QRS jest:
• zgodność procedury przeglądu z wymaganiami normy PN-EN 15635
• krótki czas trwania inspekcji
przez automatyzację części
prac związanych z generowaniem raportów i zestawień
elementów do wymiany
• obsługa regałów wielu producentów
• obsługa praktycznie każdego typu regałów – paletowe,
półkowe, wjezdne, grawitacyjne, przejezdne.
• badanie kompletności dokumentacji regałowej i zgodności ze sposobem eksploatacji
• obsługa instalacji każdej
wielkości – procedury sprawdzenia stanu technicznego
wyposażenia
regałowego
są takie same dla magazynu
małego ze 100 miejscami
paletowymi jak i dla dużego
z 30000 miejscami paletowymi.
Innowacyjne wsparcie procedury kontroli autorskim systemem informatycznym RQM,
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stawia produkt w szeregu nowoczesnych rozwiązań wykorzystywanych w procesach
biznesowych B2B. System informatyczny RQM, będący platformą współpracy inspektorów,
inżynierów i ekspertów QRS,
wspiera proces oceny stanu
technicznego regałów zgodnie
z filozofią QRS. Wykorzystanie
technologii informatycznych
pozwala użytkownikom regałów i inspektorom koncentrować się na procesie inspekcji,
a kwestie związane z analizą
danych i generowaniem raportów realizowane są automatycznie „w tle”. Szczegółowość
raportu wynika z wymagań
normy EN 15635 ale także
z wymagań użytkownika. Raporty są bardzo szczegółowe
i obejmują cały szereg elementów powalających przeprowadzenie procesów naprawy czy
modyfikacji.
Manager zarządzający naprawą instalacji regałowej otrzymuję w raportach informacje
obejmujące:
1) Raport podsumowujący –
raport obejmuje najważniej-
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sze informacje dotyczące zidentyfikowanych zagrożeń
2) Raporty cząstkowe – każdy blok regałowy posiada
osobny raport z inspekcji
3) Zestawienia zbiorcze:
a) zbiorczy wykaz lokalizacji
do wyłączenia,
b) zbiorczy wykaz lokalizacji
z elementami uszkodzonymi,
c) zbiorczy wykaz regałów
o statusie CZERWONY,
d) zbiorczy wykaz regałów
o statusie POMARAŃCZOWY,
e) zbiorczy wykaz regałów
o statusie ZIELONY,
f) zbiorczy wykaz regałów
o statusie SPRAWNY,
g) zbiorczy wykaz regałów
z przekroczonymi odchyłkami geometrii.
Polskie Towarzystwo Logistyczne bardzo wysoko oceniło
usługę, nagradzając ją podczas
gali Polskiego Kongresu Logistycznego „Logistics 2010”
w Poznaniu.
Każdy magazyn wymaga nieco innego podejścia do kwestii
zarządzania bezpieczeństwem

regałów magazynowych. Mimo
to, że regały stanowią istotny
element każdego magazynu,
to wymagają one odmiennego podejścia ze względu na
zmiany parametrów jednostek
ładunkowych, urządzeń transportowych i jakość ich obsługi przez operatorów wózków
widłowych. Charakter obiektu
ma także istotne znaczenie
dla usługi QRS, co znajduje odzwierciedlenie w zawartości
i szczegółowości raportów.
Regały zainstalowane w markecie budowlanym, centrum
dystrybucyjnym czy też w magazynie automatycznym wymagają uwzględnienia ich specyfiki, bo choć są bardzo podobne
konstrukcyjnie to w zakresie obsługi różnią się istotnie. Usługa
QRS kompleksowo traktująca
zagadnienia oceny stanu technicznego konstrukcji regałowej
jest także elementem polityki
bezpieczeństwa i zarządzania
ryzykiem w biznesie. To zagadnienie ze względu na obszar
i charakter wymaga szerszej
prezentacji.

JAK
BEZPIECZNIE NAPRAWIĆ RYNEK PRACY?
 Marek Kowalski, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości. Foto: Żelazna Studio, Piotr Waniorek
„Ozusowanie” umów zleceń, które planuje wdrożyć rząd, powinno w założeniu przynieść większe bezpieczeństwo dla pracowników i dodatkowe wpływy do budżetu. Czy jednak kolejne obciążenie fiskalne przedsiębiorstw da pożądane efekty? Jak uniknąć poszerzania szarej strefy na rynku pracy przy jednoczesnej
gwarancji nowych środków dla budżetu? Systemowe rozwiązanie proponuje Konfederacja Lewiatan wraz ze
Związkami Zawodowymi OPZZ.

Kompleksowy system naprawy rynku pracy – który będzie bezpieczny zarówno dla
pracowników, jak i rządu czy budżetu – powinien obejmować kilka niezwykle istotnych decyzji legislacyjnych. Oznacza to,
że „ozusowanie” umów zleceń może być
wprowadzone jedynie w pakiecie z innymi, kluczowymi rozwiązaniami:
Po pierwsze, należy sfinalizować nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do renegocjowaniu

umów w toku o nowo wprowadzone obciążenia pracodawców. Rynek zamówień
publicznych to bowiem lwia część rynku
pracy, zwłaszcza w sektorze usług. Pozytywnym aspektem jest fakt, że Parlament
już pracuje nad nowelizacją uwzględniającą te kluczowe zapisy prawne. Priorytetem
powinno być z pewnością powiązanie nowych zasad funkcjonowania umów ze stałym zatrudnieniem w obszarze kontraktów
z zakresu zamówień publicznych. Należy
podkreślić, samo ozusowanie bez stałości
zatrudnienia nie będzie skuteczne w długim okresie czasu.
Po drugie, konieczne jest 24-miesięczne
vacatio legis dla nowego ‘opodatkowania’
umów-zleceń. Jest to niezbędne, by przedsiębiorcy mogli zweryfikować swoje budżety i kalkulacje oraz rozpocząć świadczenie usług w oparciu o zrewidowane oferty.
Tylko wówczas zagwarantuje się pracownikom bezpieczeństwo i nie wypychanie
ich do ‘szarej strefy’rynku pracy. Nie mamy
bowiem wątpliwości, że – w obliczu niemożności uwzględnienia nowych obciążeń
fiskalnych w realizowanych kontraktach
– pracodawcy będą raczej zwalniać, a tym
samym bezpieczeństwo pracowników nie
tylko stanie się fikcją – ale efekt będzie
całkowicie sprzeczny z zamierzonym
Po trzecie, przedsiębiorcy popierają
istotny aspekt nowego rozwiązania prawnego przygotowywany przez ministra
Jacka Męcinę w ramach projektu promocji rynku pracy – a mianowicie pakiet aktywizujący dotyczący osób 50+. To oni
będą bowiem w pierwszej kolejności narażeni na poniesienie kosztów dodatkowych obciążeń fiskalnych pracodawców.
Tym bardziej, że ta grupa pracowników
jest szczególnie wrażliwa na gwarancję
bezpieczeństwa pracy. Dlatego nowe roz-

wiązanie powinno uwzględniać obniżenie
składki ZUS od umów-zleceń zawieranych
z osobami 50+ o 30% w przedziale minimum roku i dodatkowe dofinansowania
rządowe przeznaczone na przebranżowienie pracowników w tym wieku.
Proponujemy także rozważenie możliwości umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za osoby
wykonujące pracę na rzecz pracodawcy
na podstawie umów cywilnoprawnych
zawartych z osobą trzecią w okresie do
5 lat wstecz. Na skutek przeprowadzonych
przez ZUS w ostatnim czasie licznych kontroli, płatnicy składek są zobowiązani do
zapłacenia składek na ubezpieczenia społeczne (i ubezpieczenie zdrowotne) wraz
z odsetkami za zatrudnionych pracowników, którzy jednocześnie mają zawarte
umowy cywilnoprawne z ich kontrahentami, za okres wsteczny (nawet do 5 lat). Budzi to wiele wątpliwości, tym bardziej, że
pracodawca nie ma możliwości potrącania
tych należności z wynagrodzenia pracownika, a dochodzenie ich od pracownika na
drodze sądowej z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia z reguły okazuje się nie
skuteczne. W związku z tym konieczne są
pewne zmiany legislacyjne.
Z punktu widzenia interesu finansów
publicznych, zagwarantowania wpływów
do budżetu państwa, bezpieczeństwa pracowników i ochrony delikatnie budzącego
się wzrostu gospodarczego – ‘ozusowanie’
umów zleceń można wprowadzić jedynie
w formie kompleksowego, przemyślanego rozwiązania. Proponowany system naprawy rynku pracy to nie tylko propozycja
pracodawców, ale przede wszystkim konsensus akceptowany przez Związki Zawoczytaj dalej 
dowe OPZZ.

Jednogłośne stanowisko
 Źródło: Lewiatan

Związki zawodowe oraz organizacje pracodawców są zgodne – zmiany w ustawie Prawo
zamówień publicznych są niezbędne. W swoim wspólnym
stanowisku instytucje wskazują fundamentalne znaczenie
lepszych i bardziej stabilnych
regulacji dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
oraz stabilizacji na rynku pracy.
To pierwsze tak jednoznaczne
i spójne stanowisko reprezentowane przez kluczowych uczestników polskiego rynku pracy.
Organizacje apelują do rządu
o podjęcie działań w zakresie
zmiany obowiązującego prawa,

jak i jego stosowania podkreślając, że wskazane kierunki są
zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej. Najważniejsze tezy
i zastrzeżenia – w formie listu
– zostały przekazane na ręce
Ewy Kopacz, Marszałek Sejmu
RP.
– Rząd zachęcał przedsiębiorców i związki zawodowe
do wypracowania wspólnego
stanowiska i zobowiązał się
wziąć je pod uwagę. Ufamy, że
teraz deklaracja ta może zostać
spełniona – powiedział Marek
Kowalski, ekspert Lewiatan ds.
rynku zamówień publicznych.
Kluczowe postulaty związków

zawodowych i organizacji pracodawców – w celu lepszego wydatkowania publicznych pieniędzy, zmniejszenia szarej strefy
w zatrudnieniu, wyeliminowania
praktyk szkodzących uczciwej
konkurencji i wspierania stabilnego zatrudnienia – obejmują:
• poparcie dla poselskiego
projektu ustawy o zmianie
ustawy Prawo zamówień
publicznych (druk nr 1653)
i wniosek o jak najszybsze
jej uchwalenie,
• zatrudnienie na podstawie
umowy o pracę jako wymóg
związany z realizacją zamówienia publicznego lub usta-

lenie minimalnego wynagrodzenia za godzinę pracy,
• odejście od kryterium „najniższej ceny” i wdrożenie kryterium oferty „najkorzystniejszej ekonomicznie”,
• wprowadzenie obowiązku waloryzacji umów w ramach zamówień publicznych o nieprzewidziane zmiany prawa,
• opracowanie dobrych praktyk
w zamówieniach publicznych
i wzorcowych dokumentów
w tym zakresie,
• zastosowanie odpowiedniego vacatio legis…
czytaj dalej 
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DYŻUROWANIE
OBOWIĄZKIEM PRACOWNIKA
 Agnieszka Janowska, radca prawny i dyrektor Departamentu
Prawa Pracy w TGC Corporate Lawyers. Foto: TGC Corporate Lawyers

Zdarza się, że pracownik zostaje zobowiązany przez pracodawcę do
dyżuru poza ustalonymi godzinami pracy. Czy w takiej sytuacji pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie lub inne przywileje?
Dyżur poza ramami czasu pracy
Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy
czasem pracy jest okres, w którym osoba
zatrudniona pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym
miejscu wyznaczonym do jej wykonywania. Ogólna zasada przewidziana w K.p.
mówi, że czas pracy nie może przekraczać
8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin,
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu
roboczym w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy.
Warto mieć jednak na uwadze zastrzeżenie dotyczące szczególnych przypadków
pracy np. w obszarze rolnictwa czy ochrony mienia.
Pracodawca może jednak zobowiązać
podwładnego do pozostawania do jego
dyspozycji poza normalnymi godzinami
pracy w ramach dyżuru. Oznacza to, że pracownik jest w gotowości do wykonywania
pracy wynikającej z umowy w zakładzie
lub w innym miejscu wyznaczonym przez
pracodawcę (art. 1515 K.p.). Gotowość
oznacza, że osoba ta może w każdej chwili
podjąć pracę, co wyklucza sytuacje takie
jak np. spożywanie w tym czasie alkoholu.
Maksymalny czas pełnienia dyżuru nie
został określony przez ustawodawcę, ale
nie może on naruszać prawa pracownika do
11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego i 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego (art. 132 i 133 K.p.).
WAŻNE! Zakaz naruszania przez pracodawcę tego prawa nie ma zastosowania
jednak w przypadku pracowników zarządzających zakładem pracy w imieniu szefa.
Dyżur można pełnić w miejscu pracy lub
innym wyznaczonym przez pracodawcę,
włączając w to dom podwładnego. Jest
to tzw. ,,dyżur pod telefonem”. Co do zasady, jeśli w trakcie dyżuru pracownik
przebywał w domu, to nie należy mu się
jakiekolwiek wynagrodzenie. Jeżeli jednak
zdarzy się, że dyżurujący w domu zostanie
wezwany do pracy lub innego miejsca,
gdzie będzie wykonywał przydzielone mu
obowiązki, wtedy czas ich wykonywania
zostanie wliczony do czasu pracy, za który otrzyma on wynagrodzenie wynikające
z umowy o pracę.
Jeśli dyżur był pełniony w miejscu pracy
lub innym wyznaczonym przez pracodawcę i w czasie jego trwania podwładny wypełniał swoje obowiązki, wtedy czas ten
wlicza się do jego czasu pracy i ma on prawo do wynagrodzenia z tego tytułu. Jeśli
w związku z wykonywaniem obowiązków
służbowych w czasie dyżuru normy czasu
pracy ustalone dla tego pracownika zostaną przekroczone, to pracodawca zobowiązany będzie wypłacić mu dodatkowe
wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych określone przepisami K.p.
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WAŻNE! Zgodnie z Art. 1514 K.p. pracowników zarządzających zakładem pracy
w imieniu pracodawcy lub kierowników
wyodrębnionych jednostek obowiązują
inne niż wymienione powyżej zasady dotyczące wynagrodzenia i dodatku z tytułu
pracy w godzinach nadliczbowych.
Gdy podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy (wyjątkiem jest dyżurowanie
w domu), przysługuje mu czas wolny od
pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru. W razie braku możliwości jego
udzielenia – podwładnemu należy się wynagrodzenie wynikające z jego osobistego
zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeżeli taki składnik uposażenia nie został wyodrębniony
przy określaniu warunków płacy, stawka
ta wynosi 60% wynagrodzenia. Ponownie
zasada ta nie ma zastosowania w stosunku
do pracowników zarządzających zakładem
w imieniu pracodawcy.
W placówkach medycznych
panują inne zasady
Szczególnym przypadkiem dyżurów są
dyżury medyczne pełnione przez osoby
świadczące pracę w placówkach leczniczych. Kwestii tej nie reguluje już bezpośrednio K.p., lecz Ustawa o działalności
leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. Dyżur medyczny można zlecić wyłącznie pracownikom wykonującym zawody medyczne
i mającym wyższe wykształcenie. Należy rozumieć go jako wykonywanie poza
normalnymi godzinami pracy czynności
zawodowych. Można stosować go w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych
i całodobowych świadczeń zdrowotnych.
Wlicza się on do czasu pracy, a osoba pełniąca taki dyżur ma prawo do wynagrodzenia liczonego na zasadach określonych dla
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, z uwzględnieniem dodatków
przewidzianych w K.p. (Art. 1511 §1-3).
Zasada ta nie obowiązuje w przypadku lekarzy stażystów, których kwestie wynagrodzenia określają odrębne przepisy.
Podsumowując regulacje prawne dotyczące dyżuru - jego pełnienie jest obowiązkiem pracownika i stanowi dodatkowe
zadanie wykonywane po godzinach pracy.
Podstawą powstania takiego obowiązku
jest polecenie pracodawcy. Jednak musi
się ono mieścić w ramach rodzaju pracy
określonej przez umowę. Niewykonanie
przez pracownika polecenia pełnienia dyżuru może być uznane za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
Jeśli chodzi o czas pracy osób świadczących pracę w placówkach leczniczych, to
generalną zasadą jest, iż w okresie rozliczeniowym nie może on przekraczać
7 godzin i 35 minut na dobę i przeciętnie

37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
z zastrzeżeniem przypadków określonych
Ustawą. Okres rozliczeniowy nie może
przekraczać 3 miesięcy.
Czym jest opt-out?
W stosunku do pracowników, którzy
mogą pełnić dyżur medyczny istnieje
możliwość przedłużenia ich czasu pracy
przez tzw. klauzulę opt-out. Rozumie się
przez nią pisemne oświadczenie takiego
pracownika o wyrażeniu zgody na pracę
w wymiarze przekraczającym przeciętnie
48 godzin na tydzień w przyjętym okresie
rozliczeniowym. Okres ten nie może być
dłuższy niż 4 miesiące.
WAŻNE! Przedłużenie czasu pracy
w tym przypadku jest prawem pracownika,
a nie obowiązkiem, tak jak ma to miejsce
w przypadku dyżuru. W każdej chwili może
on cofnąć swoją zgodę na wydłużony czas
pracy. Dzieje się to na drodze pisemnego
zawiadomienia pracodawcy (z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia).
Należy pamiętać, że pracodawca ma
całkowity zakaz dyskryminowania lub
wyciągania konsekwencji w stosunku do
pracownika, który nie wyraził zgody na
przedłużenie czasu pracy. Do wynagrodzenia za pracę w wymiarze przekraczającym
przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym stosuje się
przepisy art. 1511 § 1–3 K.p. (dotyczące
wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych).
czytaj dalej 

