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INNOWACYJNY
CEMAT CO DWA LATA
 Źródło: Redakcja. Foto: Log4.pl
Już niespełna dwa miesiące zostało do rozpoczęcia największej
imprezy targowej w branży logistyki wewnętrznej i gospodarki
magazynowej. Targi CeMAt w Hanowerze, od wielu lat postrzegane
jako ta najważniejsza impreza branżowa skupiała na sobie uwagę
logistycznego świata. Tegoroczna impreza odbędzie się w dniach
19–23 maja, w której udział zapowiedziało już ponad 1000 wystawców z całego świata.
W dniu 18 marca obyła się konferencja
prasowa, połączona z prezentacją części firm wystawiających się na targach
CeMat, zgromadziła 90 dziennikarzy
z dwudziestu krajów oraz wiele firm,
które informowały o produktach jakie
będą prezentowane na targach. Targi
zmieniają się wraz ze zmieniającym się
rynkiem i jego oczekiwaniami. Dotychczasowa formuła organizacji targów
raz na trzy lata zmieniona została na
dwuletni cykl. – CeMat jest miejscem,
gdzie prezentowane są nowe innowacyjne rozwiązania i produkty, dlatego
powrót do dwuletniego cyklu jest wyjściem naprzeciw postulatom firm, które
nowe innowacyjne produkty przygoto-

Toyoty zdolność do rozwoju
 Źródło: Redakcja. Foto: log4.pl

Szybkimi krokami zbliża się jedna z największych imprez targowych w Europie, hanowerskie
tragi logistyki wewnętrznej i przepływu materiałów CeMat. Targi są doskonałym miejscem na
prezentację nowości, jakie firmy przygotowują
na rynek. Technologiczny wyścig odkrywa karty
na tej liczącej się na świecie branżowej impre-

wują jako premiery na targach – mówił
Dr. Andreas Gruchow Członek Zarządu
Deutschen Messe AG.
Analizując dotychczasowy trzyletni
cykl organizowanych imprez targowych
Dr Andreas Gruchow wskazał na stały
rozwój targów CeMat we wszystkich
obszarach, istotnych dla funkcjonowania targowej imprezy. Od 2005 roku,
systematycznie rośnie udział wystawców, prezentujących swoje produkty na
tej największej logistycznej wystawie,
z których ponad 60% to wystawcy z zagranicy. Deutsche Messe AG, jest organizatorem bliźniaczych imprez…
czytaj dalej 

zie. Dla dostawców wózków widłowych jest to
najważniejsza impreza w Europie, czołowe firmy
na tym rynku prezentują produkty i rozwiązania, nad którymi pracowali konstruktorzy przez
ostatnie trzy lata.
Toyota Material Handling Europe na terenie
targów w Hanowerze, 19 marca br., zorganizowała konferencje prasową, połączoną z prezentacją nowości, jakie pokaże podczas najbliższych
targów CeMat. Na konferencji obecni byli Hiroki Fujiwara Przewodniczący Rady Nadzorczej
Toyota Material Handling Europe, Zarządzający
Toyota Industries Corporation, Matthais Fisher
Prezes Toyota Material Handling Europe, Hans
van Leewen Vice Prezes ds. Marketingu i Sprzedaży Toyota Material Handling Europe, Norman
Memminger Dyrektor Zarządzający Toyota Material Handling Deutschland.
Hiroki Fujiwara przedstawiał historię organizacji Toyota Industries Corporation, jej struktury,
w których Toyota Material Handling Europe…
czytaj dalej 

Nowy Still FM-X

 Źródło: Redakcja. Foto: Log4.pl
W Berlinie odbyła się prezentacja wózka wysokiego składowania Still FM – X o ładowności
od 1 do 2,5 tony, który charakteryzuje się znakomitymi parametrami pracy. Zastosowane innowacyjne rozwiązania,

w kluczowych dla efektywnej
pracy sprzętu i operatora obszarach, sprawia, że nowy wózek dysponuje poważnymi
atrybutami do poprawy jakości pracy. Aktywna stabilizacja
masztu zapewnia szybki stan

spoczynkowy ładunku nawet
o masie 1000 kg, na wysokości 13 metrów. Każdy operator
może precyzyjnie dostosować
miejsce pracy do swojej postury fizycznej, regulując płytą
oparcia stóp, fotelem czy kie-

rownicą. Starannie dobrane
materiały konstrukcyjne gwarantują wysoką jakość i trwałość urządzenia.
czytaj dalej 
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BĄDŹ
PRZEZORNY W MAGAZYNIE
 Źródło: Bhpowiec. Foto: Log4.pl
Pracodawca realizuje obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności
przez zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą i właściwą organizację pracy. Zapewnia
stosowanie nowych rozwiązań technologicznych, stosowanie koniecznych środków profilaktycznych oraz
informowanie i szkolenie pracowników – wynika z definicji o obowiązkach pracodawcy.
Jak te obowiązki pracodawcy realizowane
są w praktyce, okazuje się w sytuacjach
kryzysowych, kiedy dochodzi do czasami
tragicznych w skutkach zdarzeń. Z pozoru
błahe lub śmieszne ostrzeżenia zawarte
w przepisach, nabierają wtedy znaczenia
i uzmysławiają wszystkim użytkownikom
sens ich istnienia. W wielu magazynach
zapominamy o tych przepisach ignorując
stosowanie się do nich, jednak w wielu
przypadkach właściwe oznakowanie ratuje życie i zdrowie.
Miejsca, do których pracownicy maja dostęp podczas pracy i w których istnieje ryzyko kolizji z przeszkodami, powinny być
stosownie oznakowane. W zależności od
tego, czy należy uważać, czy też jest zakaz
wstępu, stosuje się znaki i sygnały bezpieczeństwa odpowiadające Polskim Normom:
• PN-93/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.
• PN-92/N-01252 Barwy bezpieczeństwa
i znaki bezpieczeństwa.
Wymiary i rodzaj oznaczenia powinny
być stosowne do rozmiaru przeszkody lub
niebezpiecznego miejsca.
Pracodawca jest obowiązany zapewnić
opracowanie zasad ruchu w magazynie.
W zasadach należy określić w szczególności maksymalne prędkości środków transportu uzależnione od szerokości dróg, natężenia ruchu, widoczności.

Jeżeli zdolność słyszenia lub widzenia
pracowników jest ograniczona z różnych
względów np. w związku ze stosowaniem
środków ochrony indywidualnej, znaki
i sygnały bezpieczeństwa powinny być dostosowane do możliwości percepcyjnych
pracowników.
Jeżeli oznakowanie nie jest wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia pracownika, miejsca
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niebezpieczne powinny być wyłączone
z użytkowania poprzez ich odpowiednie
wygrodzenie lub w inny sposób.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz.
1650 z późn. zm.).

Rynek magazynowy
wiodącym nurtem
 Źródło: CBRE

Według CBRE, międzynarodowej firmy doradczej,
tempo, w jakim rozwija
się rynek powierzchni magazynowych i logistycznych, jest najszybsze spośród wszystkich
tradycyjnych sektorów nieruchomości.
Wzrost aktywności jest napędzany zarówno
przez zmieniające się czynniki kadrowe, jak
i te związane z rynkiem inwestycyjnym. W całej
Europie, inwestycje w sektor powierzchni magazynowych wzrosły o 50% w 2013 r., co spowodowało, że segment ten miał najwyższe
tempo wzrostu rok do roku. Biorąc pod uwagę
istotne transakcje, które mają zostać zawarte,
zainteresowanie inwestorów utrzyma się na
wysokim poziomie. Powodem wspomnianego
wzrostu jest szersza akceptacja tego segmentu,
poprzednio postrzeganego jako niszowy, rosnące inwestycje w nieruchomości, częściowo spowodowane niskimi stopami procentowymi oraz
oczekiwane odbicie aktywności gospodarczej
w Europie oraz spodziewany wraz ze wzrostem
gospodarczym wzrost czynszów będących na
najniższym poziomie.
– Region Europy Środkowej i Wschodniej (CEE)
należy do obszarów, które odniosą znaczne…
czytaj dalej 
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SYSTEM
OCHRONY MAGAZYNU
 Źródło: Redakcja. Foto: Log4.pl
Trudno sobie dziś wyobrazić, by jakakolwiek nowoczesna firma czy budynek były pozbawione systemów
alarmowych. System taki to, najprościej mówiąc, zespół urządzeń służących najczęściej zabezpieczeniu
danego obiektu przed włamaniem (system alarmu włamania) lub pożarem (system przeciwpożarowy). Słowo
„alarm” pochodzi z łacińskiego ad arma, co znaczy ‘do broni!’ i jest to rozkaz do natychmiastowego, zorganizowanego i w najwyższym stopniu pośpiesznego działania.
System ochrony magazynu powinien być
obsługiwany tylko przez osobę upoważnioną i nie może zostać wyłączony innymi wyłącznikami. Konstrukcja powinna uniemożliwić łatwe i niedozwolone manipulowanie.
W systemach alarmu włamania najczęściej wykorzystuje się pasywne czujniki podczerwieni reagujące na ruch (PIR)
i czujniki magnetyczne (kontaktrony)
umieszczane na oknach, drzwiach, bramach przeładunkowych (wzbudzenie czujnika powoduje alarm). System przeważnie
uzbrajany/rozbrajany jest przez wpisanie
na klawiaturze specjalnego kodu ustalonego przez użytkownika.
Często dodatkowym elementem do systemu alarmu włamania jest system „antynapadowy” w formie pilota lub ukrytego
przycisku alarmowego. Klawiatury kodowe
mają funkcję wybierania kodu „pod przymusem”, która uruchamia system alarmu
napadu: cichy alarm, wezwanie ochrony.
Istotną grupę wśród systemów alarmowych stanowią systemy alarmów prze-

ciwpożarowych. Najczęściej są oparte na
optycznych czujkach dymu, ognia i na przyciskach ręcznego powiadamiania – zgodnie z normą EN-54 nazywanych Ręcznymi
Ostrzegaczami Pożarowymi (ROP). W dużych obiektach często mają połączenie ze
strażą pożarną i współdziałają z innymi
systemami ochrony przeciw pożarowej: automatycznymi systemami gaśniczymi (zraszacze wodne, systemy gaszenia gazem),
systemami nawiewowe i oddymiania, awaryjnym oświetleniem, dźwiękowym systemem ostrzegania (DSO) itp.
W skład systemów alarmowych najczęściej wchodzą:
• centrala alarmowa wyposażona w układ
sterujący całym systemem, zasilacz
i akumulator,
• klawiatura alarmowa (zwana manipulatorem kodowym; za jej pośrednictwem
użytkownik komunikuje się z centralą,
błędnie nazywaną szyfratorem),
• różnego typu czujniki i detektory,
• sygnalizatory (urządzenia akustyczne
reklama

02-241 Warszawa, Przedpole 1
22 868 09 72 (73)

lub akustyczno-optyczne sygnalizujące
uruchomienie systemu alarmowego –
alarm, sabotaż itp.),
• dialer telefoniczny (urządzenie informujące o systemie – alarmie, załączeniu/wyłączeniu czuwania – za pomocą
sieci telefonii stacjonarnej),
• moduł GSM (urządzenie informujące
o systemie za pomocą sieci komórkowej GSM),
• radiopowiadomienie (urządzenie informujące o systemie na odległość do
kilkunastu kilometrów za pomocą fal
radiowych),
• radiolinia (nadajnik z pilotami umożliwiającymi włączenie/wyłączenie czuwania, wyzwolenie opóźnienia na wejście
do obiektu lub alarmu napadowego),
• blokady (urządzenia uniemożliwiające
kradzież, dostęp lub ucieczkę).
Systemy alarmowe nie są trudne w obsłudze, a znacząco zwiększają bezpieczeństwo obiektu. Naprawdę warto o nich pomyśleć i w nie zainwestować.

ZAGROŻENIA
NA STANOWISKU PRACY MAGAZYNIERA
 Źródło: Bhpowiec. Foto: Log4.pl
Zapobieganie skutkom zagrożeń zawodowych powinno być głównym celem oceny ryzyka. Bezwzględne
w analizie ryzyka zawodowego jest scharakteryzowanie stanowiska pracy. Nie zapominajmy, że głównym
przedmiotem oceny jest człowiek wykonujący pracę na danym stanowisku.
Zgodnie z art. 207 pracodawca jest obowiązany informować pracowników o:
1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy na
poszczególnych stanowiskach pracy
i przy wykonywanych pracach, w tym
o zasadach postępowania w przypadku
awarii i innych sytuacji zagrażających
zdrowiu i życiu pracowników,
2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1,
Zagrożenia, które mogą wystąpić:
1. Pożar spowodowany wadliwą instalacją elektryczną, czy nieprawidłowym
obchodzeniem się z materiałami łatwopalnymi.
2. Potrącenia, przygniecenia – przez pojazdy poruszające się po placu, rampie,
w magazynie.
3. Katastrofa budowlana.
4. Kolizje środków transportu.
5. Uderzenie, przygniecenie – spadającym materiałem, przedmiotem, niestabilnym, uszkodzonym, przeciążonym
regałem.
6. Upadek z wysokości.
7. Przeciążenie układu ruchu.
8. Poślizgnięcie, upadek na tej samej
płaszczyźnie – nierówne, śliskie po-
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wierzchnie, materiały i śmieci na przejściach.
9. Uderzenie o nieruchome elementy –
wejścia, dojścia, regały, składowane
materiały, elementy konstrukcyjne
wózka.
10. Uderzenia elementami ruchomymi –
drzwi, opuszczane lub podnoszone
elementy wózka.
11. Kontakty z ostrymi krawędziami.
12. Porażenie prądem.
13. Zmienny mikroklimat – zmienne warunki atmosferyczne (lato, zima) praca
na rampie, przeciągi.
14. Stres.
Skutki zdrowotne spowodowane przez
w/w zagrożenia mogą być bardzo poważne
i obejmują różnego rodzaju uszkodzenia
ciała, oparzenia, stłuczenia, złamania, choroby układu oddechowego, przeziębienia,
zmęczenie, choroby układu krążenia a nawet śmierć.
Stosowane środki ochrony przed zagrożeniami:
1. Zapewnienie sprawnego sprzętu gaśniczego (okresowe kontrole), instrukcje ppoż. Przeglądy instalacji i urządzeń zasilanych energią elektryczną.
2. Instrukcje transportu wewnętrznego
i prac magazynowych, ograniczenie
pośpiechu ostrożność.

3. Kontrole obiektu, bieżące usuwanie
usterek, usuwanie śniegu z dachu.
4. Oznakowanie dróg transportowych
i ramp.
5. Kaski ochronne, zakaz używania niesprawnych łat, palet oraz porządek
w miejscu pracy.
6. Oznakowanie zakazu wchodzenia na
regały, podnoszenia ludzi na widłach
wózka, używanie tylko sprawnych drabin i podestów.
7. Kontrola stanu nawierzchni i usuwanie
wszelkich zanieczyszczeń mogących
powodować poślizgnięcie, stosowanie
odpowiedniego obuwia roboczego.
8. Wykonywanie napraw instalacji i urządzeń elektrycznych tylko przez osoby
uprawnione.
9. Odzież robocza stosowna do warunków wykonywanej pracy, odpowiednie
środki ochrony indywidualnej.
10. Prawidłowa organizacja pracy.
Wszystkie te punkty zdają się być oczywiste i wystarczy trochę zdrowego rozsądku, aby się do nich stosować, ale jak
pokazuje rzeczywistość i częste wypadki,
o których pełno informacji w mediach, nigdy dość przypominania, by Polak i przed
szkodą i po szkodzie był mądry.

I KONFERENCJA PANELOWA
–2020
WSOZZ
2013
 Źródło: Redakcja. Foto: Log4.pl
Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2014 to największa
i najbardziej prestiżowa impreza targowa poświęcona bezpieczeństwu na naszym rynku, na niej
wystawiają się producenci sprzętu i wyposażenia,
a specjaliści od BHP, mogą zapoznać się najnowsza ofertą rynku. Targi SAWO to również miejsce
gdzie instytucje związane z bezpieczeństwem,
prezentują swój dorobek w tej dziedzinie, a także
dzielą się wiedzą w tym zakresie na konferencjach i panelach pokazowych.
W takim otoczeniu w dniu 9 kwietnia br. odbyła się „I Konferencja Panelowa WSOZZ 2013–2020, Ograniczanie Zagrożeń Zawodowych w Transporcie” przy czynnym wsparciu
Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego,
Inspekcji Transportu Drogowego, Okręgowego Urzędu Górniczego oraz innych organów nadzoru i kontroli bezpieczeństwa pracy, skupionych w Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy, popierając ta bardzo pożyteczna inicjatywę, która przyczynia się do zwiększania świadomości w miejscu pracy.
O historii powstania, misji oraz celach WSOZZ, opowiedziała Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznareklama

niu, zwracając szczególną uwagę na długofalowe działanie i pozytywny wpływ na
środowisko pracy. Mieczysław Borowski ,
prezes Urzędu Dozoru Technicznego, podkreślił znaczenie prewencyjne takich działań, które w takim długofalowym wymiarze
dają efekt, zapewnił o poparciu i udziale
UDT w tej bardzo cennej inicjatywie.
Konferencja cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem, wzięło w niej udział
blisko 450 uczestników, na co dzień zajmujących się bezpieczeństwem pracy.
Wśród zaproszonych gości byli min. Leszek Zając, zastępca głównego inspektora
pracy, Krzysztof Kowalik, dyrektor Depar-

6

Temat numeru

tamentu Nadzoru i Kontroli, Krzysztof Bielecki, dyrektor Departamentu Prewencji
i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy,
Piotr Stanik, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań oraz przedstawiciele
współpracujących z Państwową Inspekcją
Pracy organów nadzoru i kontroli nad warunkami pracy.
Konferencja podzielona była na cztery
panele tematyczne, na których inspektorzy
i specjaliści z organów i instytucji, organizatorów konferencji, prezentowali zagadnienia dotyczące właściwych postaw i bezpiecznej obsługi sprzętu. Cztery panele, na
których omawiana były zagadnienia:

I TRANSPORT DROGOWY
Zagrożenia w transporcie drogowym.
Transport materiałów niebezpiecznych. Obsługa urządzeń do napełniania
i opróżniania zbiorników transportowych 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.
Na zakończenie konferencji, uczestnicy
wzięli udział w pokazie bezpiecznej eksploatacji wózków widłowych, który poprowadzili, specjaliści z firm dostawców
wózków widłowych, PROMAG, STILL Polska
i TOYOTA MH Polska. Na sprzęcie tych firm,
omawiane były czynności jakie powinien
wykonać operator przed rozpoczęciem

pracy, a także prawidłowe pobieranie,
podnoszenie i układanie towarów na regale. Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczestników konferencji,
chociaż zapewne wielu z nich na co dzień
ma kontakt z pracującym sprzętem.
Ta bardzo cenna inicjatywa, nie zakończyła się wraz zamknięciem targów, WSOZZ
to, jak powiedziano - długofalowy projekt,
rozpisany na wiele lat, a nie jednorazowa
akcja. Działania prewencyjne, zapobiegają
wypadkom, podnoszenie świadomości zagrożenia, minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku.
czytaj dalej 
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ERGONOMIA
I KOMFORT SIEDZEŃ SERII PRIMO
 Źródło: Uni-Truck. Foto: Grammer
Firma GRAMMER to uznany producent siedzeń, seria Primo ucieleśnia innowacyjną koncepcję siedzenia,
nieporównywalną z czymkolwiek innym z oferowanych na światowym rynku. Po raz pierwszy istnieją fotele
do wózka widłowego oraz maszyn budowlanych, które zapewnią nisko profilowane zawieszenie (dostępne
w obu wersjach, pneumatycznej i mechanicznej) oraz możliwość szybkiej regulacji wagi operatora. Ergonomiczny kształt i regulacje umożliwiają optymalne ukształtowanie ciała operatora w fotelu.
Primo XM ma najniższe siedzisko wśród siedzeń z pełnym zawieszeniem – o wysokości 200 mm. Wśród siedzeń
z pneumatycznym zawieszeniem, Primo XL ustanawia nowy
rekord w wysokości siedziska
– 238 mm. Są one zaprojektowane dla zapewnienia nieporównywalnego komfortu oraz
oszczędności miejsca. Primo
XM jest wysokiej jakości fotelem z nisko profilowanym pełnym mechanicznym zawieszeniem z firmy GRAMMER. 80 mm
wysokość zawieszenia zapewnia spokojną jazdę oraz bardzo
łagodnie absorbuje wstrząsy
i wibracje, również przy większych prędkościach.

Ruchome podłokietniki (opcjonalnie) mogą być ustawione
w dowolnej pozycji. Zintegrowany system ograniczenia
(opcjonalnie) zapewnia maksymalną ochronę wewnątrz
minimalnej przestrzeni. Do
pracy w niskich temperaturach lub chłodniach siedzenie
może być wyposażone w podgrzewanie. Operator czuje się
wtedy bardziej komfortowo.
Z powodu wrażliwości dolnej
części pleców, siedzenia Primo
jako pierwsze na świecie nisko
profilowane siedzenia posiadają oparcie lędźwiowe. Łatwe
w przystosowaniu do każdego użytkownika, przyjemnie
podpiera plecy i chroni przed

uszkodzeniami dysków kręgowych.
Zintegrowane
przedłużenie oparcia pozwala każdemu
użytkownikowi
komfortowo
siedzieć oraz dzięki regulacji
wysokości pozwala na przystosowanie do postury operatora, co zapobiega krzywieniu
i garbieniu się. Opcjonalna regulacja wysokości oparcia fotela realizowana jest w 13 poziomach, w przedziale od 475
do 645mm. Oparcie siedzenia
może być pochylone w zakresie od -5 do +30 stopni, co 2,5
stopnia. Pozwala to użytkownikowi pracować dłużej i wydajniej w trudnych warunkach
roboczych, na przykład wymagających od niego patrzenia
w górę przed długi czas, bez
męczenia się.
Asymetryczny kształt oparcia siedzenia zapewnia więcej
miejsca na łokieć po prawej
stronie oraz pełne oparcie dla
pleców po lewej stronie siedze-
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nia. Sprawia to, że cofanie staje
się bardziej komfortowym doświadczeniem. Siedzenie może
być przesuwane w zakresie
210 mm – wystarczająco, aby
dopasować siedzenie do każdego operatora. Modele Primo
z mechanicznym zawieszeniem
spisują się najlepiej, kiedy są
optymalnie wyregulowane dla
każdego operatora. Szczególnie, gdy operatorzy często się
zmieniają, jest bardzo ważne,
aby każdy nie zaznajomiony
użytkownik szybko i intuicyjnie znalazł odpowiednie ustawienia. Siedzenie wyposażone
w łatwo dostępne dźwignie
oparte na koncepcji “gotowe
do użytku”. Ta regulacja zawieszenia zapewnia zakres
pomiędzy 45 kg a 170 kg. Dystrybutorem na rynku polskim
siedzeń firmy GRAMMER jest
firma UNI – TRUCK posiadająca
w swej ofercie całą gamę foteli
do wózków widłowych.

ERGONOMIA
KOMPLETACJI
 Elżbieta Szulc, PROMAG SA
Wydajność pracownika i jego zadowolenie są kluczowymi czynnikami wpływającymi na sukces przedsiębiorstwa. Jedną z nauk pozwalającą na skuteczną
poprawę pracy jest ergonomia. Jest to wiedza i praktyczna działalność pozwalająca na dostosowanie
elementów środowiska pracy do człowieka.

ERGONOMIA NA
STANOWISKU
PRACY
 Źródło: BHP-owiec. Foto: Log4.pl
Bardzo modne i chwytliwe w sensie marketingowym
stało się słowo „ergonomia”, czym jest i co owo słowo oznacza nie wiele osób wie. Ergonomia to nauka,
która ma na celu zapewnić maksymalną wydajność
pracy przy jednoczesnym wykluczeniu negatywnych
skutków zdrowotnych dla pracowników.
Jak wynika z definicji jest to bardzo ważna dziedzina działalności gospodarczej, jak nie podstawowa i nie mogło się obyć bez
wydania odpowiednich dyrektyw, wszak nowoczesna unijna
gospodarka o takich sprawach nie zapomina. Przepisy dyrektywy 2006/42/WE obowiązują producentów nowych maszyn, ich
upoważnionych przedstawicieli oraz importerów maszyn nowych
z państw UE, ale i pracodawca musi zapewnić aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne:
• zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
• uwzględniały zasady ergonomii.
Ergonomia jako nauka, doczekała się specjalizacji, które maja
na celu pogłębienie procesów wpływających na jakość i wydajność pracy, tak powstały „ergonomia koncepcyjna” i „ergonomia
korekcyjna”. Ergonomia koncepcyjna to dział ergonomii zajmujący się projektowaniem urządzeń, maszyn i stanowisk pracy. Jej
celem jest zapewnienie maksimum bezpieczeństwa przyszłemu
użytkownikowi i wyeliminowanie czynników szkodliwych lub
zminimalizowanie obciążeń pracownika.
Do poprawy warunków pracy stosuje się ergonomię korekcyjną.
Zajmującą się analizą i oceną istniejących stanowisk pracy, narzędzi oraz maszyn, a także projektowaniem zmian w ich zakresie.
Celem ergonomii korekcyjnej jest usunięcie zagrożeń i eliminacja
czynników szkodliwych oraz zapewnienie maksimum wydajności
pracy przy możliwym zmniejszeniu obciążenia. Ergonomia korekcyjna może poprawić warunki pracy, ale nie czyni ich optymalnymi, w procesie ustalania relacji człowiek – maszyna biorą udział:
• antropolog,
• lekarz,
• projektant,
• organizator produkcji.
Każda z tych osób określa zgodnie z posiadaną wiedzą wymagania, jakie powinny być stosowane w systemie pracy. Od jakości ich
pracy zależy, czy stanowiska pracy i wykorzystywane narzędzia
i maszyny spełniają określone wymagania. Ile stanowisk pracy
w Polsce stało się przedmiotem analizy ww. zespołu specjalistów
tego nie wiadomo, ważne mówi się o ergonomii jako o poprawie
warunków i bezpieczeństwa pracy.

Niestety, pracodawca podczas kupna stołu czy krzesła rzadko korzysta z dobrodziejstw tej nauki. Zapomina o dopasowaniu mebli
do cech fizjologicznych pracownika, a zwłaszcza do jego budowy anatomicznej. A niewielki wysiłek w postaci odpowiedniego
doboru stołów i krzeseł skutkuje poprawą cech psychofizycznych
pracownika. Oznacza to dla niego wygodną pracę, dobre samopoczucie, brak problemów zdrowotnych związanych z niewłaściwą
pozycją i nadmiernym obciążeniem, a dla pracodawcy wymierne
korzyści finansowe wynikające ze zwiększonej wydajności pracy,
motywację pracownika i mniejszą liczbę urlopów zdrowotnych.
Meble kompletacyjne należy dopasować do człowieka bez
względu na charakter wykonywanych prac i zajmowanej przy
tym pozycji. Inny stół będzie odpowiedni dla kobiety, a inny dla
mężczyzny. Wybór stołu determinuje także rodzaj przyjmowanej
pozycji, stojącej lub siedzącej, a także rodzaj wykonywanych zadań, np. prace precyzyjne, prace ciężkie. Dobrej jakości krzesła
czy profesjonalne stoły do lekkich prac można z łatwością regulować. Pracownicy odchodzą, na ich miejsce przychodzą inni,
a dobry mebel ma służyć latami każdemu z nich. Dochodzi więc
do sytuacji, w której z zakupionych stołów korzysta więcej niż
jeden pracownik. Trudność stanowi znaczne zróżnicowanie cech
psychofizycznych członków populacji. Odmienna płeć, wzrost, zasięg ramion to podstawowe różnice uniemożliwiające stworzenie
optymalnego stanowiska pracy dla 100% populacji. Różnice te
określa się mianem cech antropometrycznych. Ich rozkład częstości zwykle przybiera postać rozkładu naturalnego, którego
obrazem graficznym jest krzywa Gaussa. Jako graniczne przy projektowaniu miejsca pracy przyjmuje się wartości cech odpowiadające 5 i 95 centylowi. Ponieważ centyl jest punktem na skali
ocen, poniżej lub powyżej którego znajduje się określony procent
przypadków, 5 centyl będzie wyznaczał wartość cechy przekroczonej minimum przez 5%, a maksimum przez 95% populacji.
Analogicznie 95 centylowi będzie odpowiadała wartość cechy,
którą przekracza zaledwie 5%, a nie osiąga aż 95% populacji.
Uwzględniając kompromis między ergonomią a czynnikiem
ekonomicznym najlepszym rozwiązaniem dla pracodawcy jest zamówienie takich mebli, których parametry pomijają wymagania
członków populacji o najmniejszych i największych wymiarach.
Tym samym przestrzeń stanowiska pracy nie będzie dostosowana zaledwie dla 10% pracowników. Posiadając atlas antropometryczny z wymiarami społeczności można zaprojektować lub zakupić stół spełniający powyższe wymagania. I tak dla przykładu
zaleca się, aby stoły przeznaczone do pracy stojącej posiadały
regulacje wysokości roboczych blatu w zakresie 917-1153 mm.
czytaj dalej 
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R(EWOLUCJA) W SYSTEMACH
MAGAZYNOWYCH
Z VANDERLANDE
 Źródło: Amsort. Foto: Amsort
VEGHEL – Zespół konstruktorów Vanderlande, pracujący w miejscowości Vegel w Holandii przekonany
jest, że musi istnieć możliwość elastycznego dostosowania automatyki magazynowej do zmieniających
się potrzeb biznesowych użytkowników takiego systemu. Zmiany mogą wiązać się z zakresem produktów,
pojemnością magazynu, czasem dostaw, dzienną przepustowością lub ilością punktów dostaw. Vanderlande
oferuje elastyczne rozwiązania w każdym z tych obszarów.
W ostatnim czasie firma rozwinęła ADAPTO – wysoce elastyczny system magazynowy, obejmujący swoim zakresem
składowanie, automatyczne pobieranie
towaru oraz jego transport. ADAPTO zapewnia niespotykaną dotąd skalowalność
i dostępność, umożliwiając użytkownikom
systemu osiągnięcie najwyższego poziomu obsługi klienta. ADAPTO jest kolejnym
krokiem na konsekwentnej drodze tworzenia elastycznych systemów magazynowych. „Jesteśmy zadowoleni, że możemy
poinformować o pierwszym kliencie, który
podjął ten krok, hiszpańskiej firmie detalicznej J.A. Recio, zarządzające dużą siecią
aptek, funkcjonującą pod nazwą Avenida”
– mówi Jan van der Velden, Market Director w Vanderlande.
Wzrastające koszty pracy, ograniczona dostępność powierzchni składowania
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i rozdrobnienie zamówień na wiele małych przesyłek z krótkim czasem dostawy,
to tylko kilka wyzwań jakie stoją przed
dzisiejszymi magazynami i centrami magazynowymi . W konsekwencji sytuacja ta
zmusza do ciągłego poszukiwania rozwiązań, mających zredukować koszty operacyjne, generować wyższą produktywność,
zoptymalizować użycie powierzchni i zapewnić wysoki poziom obsługi. ADAPTO
jest częścią kompleksowych rozwiązań
magazynowych, dostarczanych przez Vanderlande.
Wielokierunkowy wahadłowy system
magazynowy ADAPTO jest „trójwymiarową” koncepcją składającą się z następujących elementów:
• regały magazynowe, wyposażone w zintegrowany szynowy system transportu
wahadłowego,

• wielokierunkowe wózki wahadłowe,
transportujące pojemniki z towarem
między gniazdami magazynowymi
i punktami przyjęcia i wydania,
• windy, umożliwiające wózkom wahadłowym poruszanie się na wszystkich
poziomach regału oraz w systemie
przyjęcia i wydania towaru,
• oprogramowanie kontrolujące ruch
wózków, maksymalizujące przepustowość systemu i minimalizujące czas realizacji zamówienia,
• przyjazny dla użytkownika interfejs,
dostarczający dane z całego systemu
i jego elementów w czasie rzeczywistym.
Przedstawicielem Vanderlande Industries
w Polsce jest firma Amsort (www.amsort.pl)
czytaj dalej 

NOWA FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMÓW
SYGNALIZACJI
POŻARU
 Źródło: Panasonic. Foto: Panasonic
Panasonic wprowadził nowe czujki pożarowe dla swoich systemów sygnalizacji pożaru. Urządzenia wyposażone są w inteligentny algorytm umożliwiający jednoczesne wykrywanie dymu, ciepła i tlenku węgla.
Nowa czujka pożarowa Panasonic 4402 została zaprojektowana z myślą o zastosowaniu w takich miejscach
jak teatry, które korzystają z wytwornic sztucznego dymu, czy w fabrykach, gdzie może wytwarzać się mgła
olejowa.
Ponieważ alarm reaguje w przypadku
wykrycia dymu, ciepła i tlenku węgla, Panasonic 4402 zapewnia wiarygodność
w wykrywaniu pożaru. – Nowy model
4402 gwarantuje niezawodność w detekcji pożaru i spełnia wymagania najbardziej
wymagającego otoczenia, w którym konwencjonalne systemy sygnalizacji pożaru
mogłyby reagować niepotrzebnie. Urządzenie jest cennym dodatkiem do naszych
systemów alarmu przeciwpożarowego
– mówi Gerard Figols, European Product
Manager w Panasonic.
Sensor CO działa do 5 lat, ze względu
na zastosowane w nim najnowsze technologie do wykrywania związków chemicznych, a także niskie zużycie energii.
W przypadku zanieczyszczenia komory

dymu czy też zużycia się sensora chemicznego, użytkownik otrzymuje sygnał serwisowy, informujący go o potrzebie wymiany.
W czujniku dymu zastosowano światło LED na podczerwień i fotodiody
z dwiema soczewkami. Oprócz tego
czujka wykorzystuje termistor reagujący na wzrost temperatury i czujnik chemiczny do wykrywania związków CO.
Detektor przeznaczony jest do użytku w pomieszczeniach zamkniętych
i suchych. Może zostać wykorzystany
w istniejących systemach wykrywania
i sygnalizacji pożaru Panasonic EBL128
i EBL512 G3. Urządzenia będą dostępne
w sprzedaży u Autoryzowanych Dystrybutorów Panasonic.

CZYSTA
ROBOTA TO WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO
 Źródło: STILLive. Foto: Still
Wózki spalinowe cieszą się w Polsce bardzo dużą popularnością. Na ten stan rzeczy wpływ ma wiele mniej
lub bardziej racjonalnych czynników, ale nie tego dotyczyć będzie ten artykuł. Ważny jest natomiast fakt,
że wózki z napędem Diesla i LPG emitują szkodliwe spaliny. Ze względu na bezpieczeństwo pracy i ochronę
zdrowia ich poziom powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą.
Polskie przepisy nie zabraniają pracy
wózków spalinowych w zamkniętych pomieszczeniach. Mówi o tym rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja
2002 r. (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.).
§ 12 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi,
iż dopuszczalne jest używanie wózków
z silnikami spalinowymi, zasilanymi innymi paliwami niż benzyna etylizowana lub
zawierająca inne substancje toksyczne,
w pomieszczeniach pracy pod warunkiem
że substancje szkodliwe wydalane z silnika i hałas związany z jego pracą nie powodują przekroczenia wartości najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń (...).
Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy, czyli m.in. substancje szkodliwe wydalane z silnika i hałas, zostały określone w rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
29 listopada 2002 r. Natomiast wymagania w kwestii częstotliwości i zakresu
wykonywania badań i pomiarów, a także
wymaganej dokumentacji w tym obszarze
wskazuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie
badań i pomiarów czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.
Nr 73, poz. 645 z późn. zm.). Ze względu
na bezpieczeństwo należy kategorycznie
przestrzegać powyższych przepisów. Moż-

na wymienić przykłady, również w Polsce,
gdzie przekroczenie dopuszczalnego stężenia tlenku węgla emitowanego przez
wózki w połączeniu z niesprawną wentylacją kończyło się tragedią.
Mając na uwadze powyższe czynniki, warto regularnie kontrolować poziom emisji
spalin w wózkach widłowych, STILL, dbając
o bezpieczeństwo pracy, wprowadził do
oferty usługę analizy spalin w wózkach widłowych z napędem LPG. Wystarczy zlecić
takie badanie serwisowi, a technik, zaopatrzony w przenośne urządzenie przeprowadzi rzetelne badanie.
Urządzenie mierzy zawartość tlenku
i dwutlenku węgla, węglowodorów oraz
tlenu. Analizator jest gotowy do pomiarów w ciągu mniej niż 3 minut, a niewielkie rozmiary sprawiają, że jest niezwykle
poręczny. Łatwa i precyzyjna rejestracja
danych odpowiada normie OIML klasy 1.
Z kolei dzięki łączu na podczerwień możliwe jest podłączenie urządzenia do przenośnej drukarki i wydruk wyników u klienta.
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w magazynie powinno być priorytetem dla pracodawcy. To właśnie on powinien zapewnić odpowiednie warunki w miejscu pracy.
Zgodnie ze starą zasadą, że lepiej zapobiegać niż leczyć, warto regularnie analizować emisję spalin. Dla spokoju własnego
i pracowników.
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ORGANIZACJA
RUCHU WÓZKÓW WIDŁOWYCH (CZĘŚĆ I)
 mgr inż. Antoni Saulewicz
Aby opracować organizację ruchu wózków, należy najpierw, na planie całego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem stanowisk pracy, maszyn, wszystkich elementów infrastruktury, pomieszczeń i budynków, narysować plan dróg wózków (i innych pojazdów), parkingi, drogi pieszych, skrzyżowania dróg, strefy manewrowania, miejsca załadunku/rozładunku. Drogi ruchu pieszych i pojazdów powinny być nie tylko wyznaczone
i zaznaczone, lecz także prawidłowo oznakowane znakami drogowymi i informacyjnymi. Należy stosować
znaki drogowe według kodeksu drogowego, ponieważ są to znaki znane większości osób.
Wymaganie dotyczące oznakowania dróg
znakami drogowymi zgodnymi z przepisami prawa o ruchu drogowym jest zawarte
w § 66.3. Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [1].Przykłady znaków drogowych zalecanych do stosowania podano w tabeli 1.

W tabeli tej pokazano również niektóre
znaki bezpieczeństwa według normy PN-EN ISO 7010:2012E [2], które mogą być
przydatne w oznakowaniu np. niektórych
dróg pieszych lub stref manewrowania
wózków. Formalnie znaki bezpieczeństwa
według normy PN-EN ISO 7010:2012E
nie są znakami drogowymi, o czym trzeba

pamiętać, stosując je. Przykładem znaku
bezpieczeństwa jest znak nr 4 w tabeli 1,
dotyczący obowiązku zapięcia pasów bezpieczeństwa, a także znak nr 14 wg tabeli
1, ostrzegający przed wszelkimi wózkami,
który jest przydatny np. do umieszczenia
na drodze pieszych przed przejściem dla
pieszych przez drogę wózków.

Tabela 1. Przykłady znaków drogowych i znaków bezpieczeństwa zalecanych
do stosowania w organizacji transportu wewnątrzzakładowego z użyciem wózków

L.P.

PRZYKŁADY ZNAKÓW
Znaki pionowe

UWAGI
Znaki poziome

Znak „Zakaz ruchu pojazdów w obu kierunkach”
Znak według
kodeksu drogowego

1

Znak „Zakaz wjazdu pojazdów”
Znak według
kodeksu drogowego

2

Znak „Miejsce parkowania wózków”
Znak według
kodeksu drogowego

3

Znak „Zapnij pasy bezpieczeństwa”
Znak bezpieczeństwa
wg PN-EN ISO 7010:2012E

4

Znak „Zakaz ruchu pieszych”
Znak według
kodeksu drogowego

5

Znak „Przejście dla pieszych”
Znak według
kodeksu drogowego

6

Znak „Droga z pierwszeństwem”
7
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Znak według
kodeksu drogowego

Znak „Ustąp pierwszeństwa”
Znak według
kodeksu drogowego

8

Znak „Linia zatrzymania warunkowego przed przejściem dla pieszych”
Znak według
kodeksu drogowego

9

Znak „Linia zatrzymania warunkowego przed drogą z pierwszeństwem”
Znak według
kodeksu drogowego

10
Znak „Stop”

Znak według
kodeksu drogowego

11

Znak „Linia zatrzymania bezwarunkowego w związku ze znakiem „Stop”
Znak według
kodeksu drogowego

12
Znak „Ograniczenie prędkości do 10 km/h”

Znak według
kodeksu drogowego

13

Znak „Ostrzeżenie przed poruszającymi się wózkami”
Znak bezpieczeństwa
wg PN-EN ISO 7010:2012E

14

Znak „Zakaz wjazdu wózków”
Znak bezpieczeństwa
wg PN-EN ISO 7010:2012E

15

Znak „Ostrzeżenie przed manewrującym wózkiem”
Znak bezpieczeństwa
wg PN-EN ISO 7010:2012E
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Najtrudniejszym zadaniem jest opracowanie takiej organizacji ruchu wózków,
aby ryzyko wypadkowe wynikające z ich
ruchu było na poziomie akceptowalnym.
Ryzyko to można ocenić różnymi metodami, np. według norm PN-N-18002:2011P
[3], PN-EN ISO 12100:2012P [4]albo ISO/
TR 14121-2:2007 [5]. Wyjątkowo niebezpieczne są kolizje wózków z pieszymi, bowiem w przypadku kolizji wózka, który porusza się nawet z bardzo małą prędkością,
z osobą pieszą, następstwem może śmierć
osoby pieszej w wyniku np. przygniecenia
jej do stałej przeszkody lub innego pojazdu.

Bibliografia:
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. T.j. DzU 2003,
nr 169, poz. 1650, ze zm.
2. PN-EN ISO 7010:2012E Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki
bezpieczeństwa – Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa
3. PN-N-18002:2011P Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
– Ogólne wytyczne do oceny ryzyka
zawodowego

4. PN-EN ISO 12100:2012P Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie
ryzyka
5. ISO/TR 14121-2:2007 Safety of machinery – Risk assessment – Part 2: Practical guidance and examples of methods
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MINIMALNE WYMAGANIA
DLA URZĄDZEŃ
TRANSPORTU
BLISKIEGO
 Źródło: UDT
Od ponad dziesięciu lat Urząd Dozoru Technicznego
(UDT), realizuje nowe zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania wózków
widłowych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze
technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U. Nr 122,
poz. 1321 z późn zm.) oraz rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.
Nr 28, poz. 240), od dnia 19 sierpnia 2003 r. wózki
jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem
podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu.
Eksploatujący wózki widłowe powinien pisemnie zgłosić urządzenie do badania technicznego we właściwym Oddziale UDT dołączając dokumentację określoną w § 4 rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października
2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890) dla każdego wózka. Po złożeniu
kompletu dokumentów, przeprowadzeniu badania technicznego
i wykonaniu czynności sprawdzających zostanie wydana na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
decyzja zezwalająca na eksploatację wózka.
Do Urzędu Dozoru Technicznego zgłosić należy każda modernizacje wózka widłowego, procedury są takie same jak w przypadku zgłaszania nowego urządzenia, czyli pełna dokumentacja
techniczna dotycząca urządzenia, wraz z dokumentacją dotycząca modernizowanych elementów czy zespołów.
Urząd Dozoru Technicznego opublikował listę (patrz obok)
najczęściej identyfikowanych zagrożeń dla wózków jezdniowych podnośnikowych, wynikających z niezgodności z wymaganiami Rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania
maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz.
1596, ze zm.)
Niezależnie od listy do eksploatującego należy kompleksowa
ocena zgodności wózka z wymaganiami Rozdz. 3 ww. rozporządzenia i dostosowanie wózka do tych wymagań.
Znaczna liczba wypadków (w tym śmiertelnych) potwierdza stopień EKSTREMALNY zagrożenia wynikającego z braku zabezpieczenia wymienionego w pkt. 13 przedstawionej obok listy, dlatego w takich przypadkach UDT wydaje decyzje nie zezwalające na
eksploatację wózka.

Lp.

Zagrożenie / sytuacje zagrażające

Paragraf
rozp.

1.

Napisy informacyjne i ostrzegawcze na wózku
w języku obcym, brak oznaczeń (piktogramów).

§9.1

2.

Brak sygnału ostrzegawczego włączającego się
przy jeździe do tyłu, jeżeli strefa za wózkiem
jest niewidoczna dla kierowcy. Dotyczy głównie
wózków ze zmiennym wysięgiem oraz sporadycznie wózków o dużych udźwigach.

§10.1
§10.2

3.

W starych wózkach elektrycznych z rozruchem
oporowym silnik jazdy wózka załączany jest pojedynczym stycznikiem może wystąpić klejenie się
styków – w takim przypadku kierowca nie może
zatrzymać wózka za pomocą hamulca zasadniczego. Jeśli nie zdąży użyć wyłącznika awaryjnego,
występuje zagrożenie wypadkiem.

§11

4.

Brak łatwo dostępnego urządzenia do wyłączenia awaryjnego na stanowisku kierowcy – dla
wózków elektrycznych. Brak łatwo dostępnego
urządzenia do zatrzymania silnika na stanowisku
kierowcy – dla wózków spalinowych.

§14.1

5.

Baterie akumulatorów w wózkach elektrycznych
niezabezpieczone przed wypadnięciem w razie
wywrócenia wózka

§14.3
§21.4

6.

Pokrywy podnoszone do celów konserwacyjnych niezabezpieczone przed upadkiem (bez
podpórki).

§14.3

7.

Zagrożenie uderzeniem kierowcy w przypadku
zerwania łańcucha, jeśli poprzeczka masztu lub
daszek nie chronią przed uderzeniem.

§15.2

8.

Zagrożenie operatora przy pęknięciu przewodów hydraulicznych, jeżeli nieosłonięte giętkie
przewody znajdują się w bezpośredniej bliskości
operatora.

§15.2

9.

Dostępne nieosłonięte elementy ruchome osprzętu silnika spalinowego, jak wentylator, przekładnia
pasowa itp.

§15.3

Brak osłony chroniącej operatora (np. przeźroczystej lub ażurowej) przy stanowisku operatora
10. umieszczonym bardzo blisko masztu (niektóre
wózki z operatorem siedzącym bokiem do kierunku jazdy).

§15.3

11.

Brak tzw. wyłącznika brzusznego na dyszlu wózka prowadzonego.

§15.3

12.

Nieosłonięty tłumik lub rura wydechowa, jeśli są
dostępne (możliwe oparzenie).

§16.2

Brak zabezpieczenia operatora w przypadku wywrócenia się wózka (np. pasy bezpieczeństwa,
13. obudowana kabina operatora, dodatkowe podpory, konstrukcja zapobiegająca przygnieceniu operatora do podłoża przez elementy wózka, itp.).

§22

Drogi komunikacyjne wewnętrzne
 Źródło: Redakcja. Foto: Log4.pl

Droga transportowa z definicji to droga
zapewniająca dostęp do dróg manipulacyjnych oraz komunikację wewnątrzzakładową. Liczba i szerokość dróg transportowych są uwarunkowane wymaganiami, do
podstawowych należą przepływu towarów
i ewakuacja i przeciwpożarowa.
Organizacja magazynu zależy w dużej
mierze od jego charakteru, składowanych
towarów intensywności przepływu towarów i innymi czynnikami o charakterze
organizacyjnym. Wymagania dotyczące
przepływu towarów są uwarunkowane:
• intensywnością ruchu,
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• rejonem eksploatacji,
• istnieniem ruchu pieszego na drogach,
• typem transportu wewnętrznego,
• rodzajem transportowanych ładunków.
Szerokość podstawowych dróg transportowych należy ustalić zgodnie z zaleceniami normy PN – 68/M-78010. W naszym
nowoczesnym magazynie musimy zadbać
o to, by drogi komunikacyjne były dostosowane do środków transportu wewnętrznego. Zalecane minimalne szerokości dróg
transportowych (PN – 68/M 78010).
Gdzie:
a – szerokość środka transportu,

b – szerokość drogi.
Szerokość odstępów między regałami
powinna być odpowiednia do stosowanych środków transportowych i umożliwiać bezpieczne operowanie tymi środkami i ładunkami.
Pracodawca jest zobowiązany na terenie
zakładu pracy zapewnić:
• Drogi komunikacyjne, transportowe,
drogi dla pieszych (przejścia) i dojazdy pożarowe wykonane i oznakowane
zgodnie z Polskimi Normami.
czytaj dalej 

BEZPIECZEŃSTWO
UŻYTKOWANIA WÓZKÓW WIDŁOWYCH
 Krzysztof Stryjek, kierownik serwisu Polsad, Wyłączny Importer Nissan Forklift
Pomimo niewielkich wymiarów podnosi kilka ton ładunku na wiele metrów wysokości, choć sam waży
niewiele mniej. Nie jeździ zbyt szybko, ale z łatwością, precyzyjnie manewruje z dokładnością co do centymetra. Naciski jednostkowe największych z nich przekraczają wartości osiągane przez zestawy ciągników
siodłowych, a wysoko położony środek ciężkości nie wpływa korzystnie na zachowanie stateczności ruchu.

Mowa o wózku widłowym – narzędziu powszechnie spotykanym w większości firm,
do którego obsługi podchodzi się często
lekceważąc maszynę i prawidłowe zasady
jej użytkowania. Mimo ustawowego obowiązku rejestracji tych urządzeń w Urzędzie Dozoru Technicznego, wiele wózków
pozostaje w tzw. szarej strefie i nie podlega żadnym przeglądom ani konserwacji
pod kątem bezpieczeństwa pracy. Brawura
użytkowania i zły stan techniczny sprzętu
to dwie najczęstsze przyczyny wypadków
z udziałem wózków widłowych – zdarzeń

nierzadko śmiertelnych. Mając świadomość, jak groźne mogą być takie wypadki, Nissan Forklift stawia bezpieczeństwo
operatora i osób postronnych na pierwszym miejscu – już na etapie konstrukcyjnym, rozwijając prace zarówno nad
elementami, które mają zapobiec ewentualnym wypadkom, jaki i nad elementami,
które ograniczą skutki niebezpiecznych
zdarzeń w chwili ich wystąpienia. Należy
uzmysłowić sobie, że wypadek z udziałem
wózka widłowego to nie tylko – w najlepszym przypadku – uszkodzenia samego
sprzętu czy towaru. Nieobecność w pracy
operatora, wielotygodniowe leczenie, wyłączenie wózka z ruchu czy nawet utrata
zaufania kontrahentów są wartościami
trudnymi do oszacowania, ale wymiernymi. Nissan Forklift, w przeciwieństwie
do dopiero wschodzących firm w branży
wózkowej, może pochwalić się kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w projektowaniu niezawodnych wózków, których
konstrukcja jest stale ulepszana.
Solidna konstrukcja ramy wózka, wykonana z wysokogatunkowej stali, zapewnia
nie tylko bezpieczeństwo, ale także wyjątkową sztywność, tak wskazaną chociażby
w przypadku konstrukcji masztu. Daje to
operatorowi poczucie solidności wykonania już podczas pierwszego kontaktu z maszyną, zwiększając zaufanie wobec sprzętu. Projekt kabiny oraz daszek ochronny
zostały przemyślane tak, aby nie ograniczały widoczności niezbędnej w nowoczesnym, gęsto zabudowanym magazynie.
Wózki Nissan Forklift – konserwowane
w prawidłowy sposób i we właściwym czareklama

sie – zapewniają bezpieczeństwo ich użytkownikom. Konstrukcja masztu, a w nim
poprzeczki oraz specjalne zawory w siłownikach, są zaprojektowane tak, aby zabezpieczyć operatora oraz osoby postronne
przed urazami spowodowanymi nagłym
pęknięciem łańcuchów lub przewodów
hydraulicznych (pęknięciami wynikającymi głównie z braku konserwacji).
Na straży bezpieczeństwa operatora stoi
również elektronika. Skorelowane ze sobą
– za pomocą magistrali komunikacyjnej
CAN – układy elektroniki pokładowej wózka ułatwiają codzienną pracę, ale w przypadku wystąpienia usterki zagrażającej
bezpieczeństwu powodują ograniczenie
lub wyłączenie niektórych funkcji wózka,
a komunikat o przyczynie jest wyświetlany
na desce rozdzielczej. Cechy te, pozornie
tak mało spektakularne, a tym samym niepopularne w dzisiejszych czasach, nie zawsze są dostrzegane. Użytkownicy, którzy
zaufali marce Nissan Forklift, utwierdzają
się w swym wyborze każdego dnia, tym
bardziej że rozwiązania japońskiego koncernu są całkowicie bezobsługowe i znajdują się na wyposażeniu seryjnym każdego z wózków.
Innym przykładem może być bardzo prosty, ale niezwykle skuteczny, bezobsługowy mechaniczny ogranicznik przechyłów
nadwozia zamontowany nad tylną belką,
który pomaga zachować stateczność ruchu podczas skrętu. Pochlebne opinie na
temat tego rozwiązania są podkreślane
przez każdego z operatorów.
czytaj dalej 

BEZPOŚREDNIE ZAGROŻENIE ŻYCIA –
NAGŁE
ZATRZYMANIE KRĄŻENIA (NZK). CZĘŚĆ 1
 Konrad Szymkiewicz
Nawet w dobrze zorganizowanym magazynie, w którym pracodawca, zadbał o potrzebne do zapewnienia
bezpieczeństwa narzędzia i wyposażenie, dochodzi do zdarzeń, które nie są związane bezpośrednio z wykonywanymi czynnościami czy obowiązkami. Takim nagłym zdarzeniem, może być zasłabnięcie, które może
mieć wiele przyczyn a jedną z nich jest Nagłe Zatrzymanie Krążenia (NZK), potocznie nazywany „zawałem”.
Nagłe Zatrzymanie Krążenia (NZK) jest
stanem osoby poszkodowanej, gdzie serce pracuje w sposób nieprawidłowy i nie
jest w stanie zapewnić odpowiedniego
krążenia w organizmie. Skutkuje to niedotlenieniem narządów i w konsekwencji
dochodzi do ich obumarcia. Przyczyn takiego stanu może być wiele – od zawału
mięśnia sercowego, poprzez uszkodzenia
mechaniczne serca na zatorach żylnych
kończąc. Europejska Rada Resuscytacji
wskazuje w wytycznych z roku 2010, że
w Europie co roku w wyniku NZK ginie od
350 do nawet 700 tysięcy osób (różnica wynika ze sposobu definiowania NZK)
i jest to najczęstsza przyczyna zgonów
na naszym kontynencie. NZK jest stanem
poszkodowanego, gdzie świadkowie zdarzenia mogą przeciwdziałać temu zjawisku
i zwiększyć szanse na uratowanie osoby
poszkodowanej, dlatego tak istotna jest
świadomość jego występowania i umiejętność podejmowania podstawowych czynności z zakresu pierwszej pomocy.
Mechanizm zaburzeń rytmu serca
Brak krążenia u osób poszkodowanych
jest wynikiem nieprawidłowej pracy serca, które jest „główną pompą” naszego
organizmu. Serce jest odpowiedzialne za
tłoczenie natlenowanej krwi do naczyń
krwionośnych. Jak łatwo się domyśleć,
nieodpowiednie funkcjonowanie tego organu skutkuje brakiem tlenu w tkankach,

który jest niezbędny do prawidłowego
funkcjonowania całego ustroju. Występuje
kilka najbardziej powszechnych zaburzeń
rytmu serca, są to:
• Migotanie komór (ventricular fibrillation – VF),
• Asystolia (Asystole).
Migotanie komór jest to stan, w którym
serce wykonuje niezsynchronizowane
skurcze, które nie są w stanie wykonać
efektywnego wyrzutu krwi z serca do tętnic. W wyniku tego dochodzi to niedotlenienia mózgu, zaburzeń jego czynności,
utraty świadomości, utraty oddechu oraz
krążenia i jego oznak. Migotanie komór
na monitorze EKG można rozpoznać poprzez nieregularną sinusoidę. Asystolia
natomiast jest stanem serca, gdzie serce
nie funkcjonuje w ogóle, a na monitorze
pojawia się ciągła linia wskazująca na brak
czynności elektrycznej serca.
Do rozpoznania odpowiedniego zaburzenia rytmu serca niezbędny jest monitor
EKG, który znajduje się na wyposażeniu
każdej karetki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. To właśnie karetki działające w ramach tego systemu są wysyłane
do zdarzeń zgłaszanych na numery alarmowe 112 czy 999. Jednak dla świadka zdarzenia najistotniejsze jest rozpoznanie, czy
doszło do NZK, czy nie, rozpoznanie przyczyny jest w tym momencie nieistotne.
W przypadku wystąpienia NZK bardzo
istotny jest też dostęp do defibrylatora AED

i jak najszybsza ocena rytmu przez urządzenie. Automatyczny defibrylator AED to
urządzenie przeznaczone do powszechnego użytku wobec osób poszkodowanych,
u których stwierdziliśmy zatrzymanie krążenia. Ocenia ono rytm serca poszkodowanego i określa, czy jest niezbędna defibrylacja i w razie potrzeby wykonuje ją jeszcze
przed przybyciem jednostek ratowniczych.
Europejska Rada Resuscytacji wskazuje, że
VF występuje u 60% osób mających Nagłe
Zatrzymanie Krążenia, gdzie to zaburzenie
rytmu serca wymaga przeprowadzenia defibrylacji w celu przywrócenia prawidłowej
pracy serca.
Rozpoznanie NZK
Objawy nagłego zatrzymania krążenia to:
• utrata przytomności poszkodowanego
• zwiotczenie mięśni (często dochodzi do
niedrożności dróg oddechowych)
• utrata spontanicznego oddechu
• urata oznak krążenia
Możliwe jest wystąpienie tzw. oddechów
agonalnych – są to silne westchnienia, łapania powietrza przez poszkodowanego.
Nie wolno tego pomylić ze spontanicznym oddechem!
Obowiązkiem każdego z pracowników,
jest udzielenie pomocy osobie jej potrzebującej, dlatego znajomość podstawowych objawów NZK, które jest najczęstszą
przyczyną zgonów w Europie jest bardzo
wskazana.

Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
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Postępowanie
Postępowanie w przypadku wystąpienia
NZK nie jest trudne, należy tylko przyswoić kilka podstawowych zasad i przećwiczyć
pod okiem instruktora ich praktyczne zastosowanie. Poniżej znajduje się kolejność
działań osoby podejmującej czynności
z zakresu pierwszej pomocy wobec dorosłej osoby poszkodowanej:
1. Bezpieczeństwo własne
Jedna z podstawowych zasad udzielania
pomocy mówi, że dobry ratownik to żywy
ratownik. Niebezpieczeństwo utraty zdrowia bądź nawet życia przy udzielaniu pomocy jest realne, dlatego należy zawsze

pomocy nawet u poszkodowanych po urazie, bo urazowe metody udrażniania dróg
oddechowych są na tyle trudne, że wymagają odpowiedniego przygotowania, aby
były skutecznie zastosowane u pacjenta.
b) B – Breathing
Skontroluj oddech osoby poszkodowanej metodą WIDZĘ-SŁYSZĘ-CZUJĘ. Pochyl
policzek nad ustami poszkodowanego,
aby poczuć na nim ciepło jego oddechu,
skup się aby usłyszeć świst powietrza oraz
oglądaj klatkę piersiową czy się unosi. Pamiętaj, aby oddech kontrolować nie dłużej
i nie krócej niż 10 sekund. Ten czas jest
konieczny, aby wykluczyć występowanie

Rozepnij bluzę/kurtkę poszkodowanego
(uciski należy prowadzić na odsłoniętej
klatce piersiowej, dozwolona jest w wyjątkowych sytuacjach jedynie koszulka,
którą trudno jest zdjąć, kiedy poszkodowany leży).
Ułóż na środku klatki piersiowej swoje
ręce jedną na drugiej i wykonaj 30 ucisków klatki piersiowej poszkodowanego
na głębokość ok. 4–5 cm w tempie 100
ucisków na minutę. Pamiętaj, aby nie wykonywać tych ucisków szybciej ani wolniej
i po każdym ucisku w pełni odpuścić klatkę
piersiową, aby serce mogło się ponownie
napełnić krwią.

Udrożnienie dróg oddechowych poszkodowanemu metodą bezprzyrządową poprzez odchylenie głowy i wyciągnięcie żuchwy

zadbać o swoje bezpieczeństwo – założyć
rękawiczki lateksowe, kamizelkę odblaskową czy okulary ochronne.
2. Sprawdzenie przytomności
Kontrola przytomności odbywa się poprzez chwycenie osoby poszkodowanej za
barki obiema rękoma i uciśnięcie jej z głośnym zapytaniem „Halo! Co się stało? Jak
masz na imię?” Zadanie prostych pytań ma
na celu sprawdzenie reakcji poszkodowanego i tego, czy jest przytomny czy nie.
3. Wezwanie pomocy
W tym momencie należy głośno krzyknąć, aby zwrócić na siebie uwagę innych
osób, które mogą nam pomóc przy udzielaniu pomocy poszkodowanemu. Ponadto
jest to ten moment, kiedy powinniśmy zadzwonić na numer alarmowy celem powiadomienia służb ratunkowych o zaistniałym
wypadku. W zakładzie pracy obowiązują
różne procedury powiadamiania o wypadkach, należy postępować zgodnie z nimi
i powiadomić kierownika magazynu o wypadku, a jego zadaniem będzie poinformowanie odpowiednich służb.
4. Postępowanie A-B-C
a) A – Airways
Udrożnij drogi oddechowe poprzez odchylenie głowy do tyłu i przytrzymanie
jedną ręką żuchwy. Taka metoda jest zalecana dla osób postronnych udzielających

oddechów agonalnych i obliczyć częstość
oddechów poszkodowanego.
c) C – Circulation
Sprawdź oznaki krążenia jak ruchy połykowe, mruganie oczyma, kolor skóry,
ruch poszkodowanego. Osoby nie posiadające wykształcenia medycznego czy
kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
nie badają tętna, ze względu na konieczność przećwiczenia tej czynności celem jej
prawidłowego wykonania. Ma to na celu
zmniejszenie okresu pomiędzy wystąpieniem NZK, a jego rozpoznaniem i podjęciem czynności przez świadków zdarzenia.
5. Wyniki sprawdzania czynności życiowych mogą być pozytywne lub negatywne.
5.1. Jeżeli poszkodowany ma zachowane czynności życiowe a jest jedynie
nieprzytomny, należy cały czas utrzymywać drożność dróg oddechowych
oraz kontrolować jego czynności życiowe co minutę. Najlepiej obserwować
cały czas jego klatkę piersiową czy się
unosi. Ponadto należy zapewnić poszkodowanemu komfort termiczny –
okryć go kocem bądź folią NRC.
5.2. Jeżeli poszkodowany nie ma zachowanych czynności życiowych należy rozpocząć Resuscytację Krążeniowo-Oddechową (RKO).

Po 30 uciskach wykonaj 2 oddechy zastępcze poszkodowanemu przy udrożnionych drogach oddechowych i zaciśniętych
płatkach jego nosa.
Resuscytację kontynuować należy do
czasu przyjazdu Zespołu Ratownictwa
Medycznego bądź do momentu kiedy poszkodowany odzyska czynności życiowe.
Przesłanką do przerwania RKO jest również zagrożenie zewnętrzne jakie się może
pojawić podczas prowadzenia działań ratowniczych oraz zmęczenie osoby udzielającej pomocy.
W przypadku posiadania Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED (Automated External Defibrilator) należy go
podłączyć jak najszybciej po stwierdzeniu
braku krążenia u poszkodowanego. Działania osoby używającej AED polegają na
uważnym słuchaniu i wykonywaniu poleceń, które wydaje urządzenie.
W następnym numerze przedstawimy
zasady działania AED i przeprowadzania
defibrylacji tym urządzeniem.
Bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa w magazynie, jest przeprowadzanie
cyklicznych szkoleń pracowników z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa, gdyż
tylko teoria połączona z praktyką może
dać wymierne efekty.

Pierwsza pomoc
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KIEDY
PRZYSŁUGUJE CI URLOP UZUPEŁNIAJĄCY?
 Wojciech Popławski, radca prawny wKancelarii Radców Prawnych Kowalski, Popławski i Wspólnicy wLegnicy
Zgodnie z Kodeksem pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego zależny jest od stażu zatrudnienia. W przypadku osób, które dopiero uzyskują przywilej korzystania z 26 dni urlopu pojawiają się jednak wątpliwości. Jeśli
10-letni staż wypracują one w połowie roku, to przysługuje im pełny wymiar urlopu, czy może jest on liczony proporcjonalnie? Niejasności tłumaczy ekspert, Wojciech Popławski, radca prawny w Kancelarii Radców
Prawnych Kowalski, Popławski i Wspólnicy w Legnicy.
Zgodnie z art. 154 §1 Kodeksu pracy (tekst
jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z poźn.
zm.) wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:
1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wliczyć należy 8 lat z tytułu
ukończenia szkoły wyższej (art. 155 § 1
pkt 6 Kp). Jeżeli w czasie zatrudnienia pracownik pobierał naukę, do okresu pracy,
od którego zależy wymiar urlopu, wlicza
się okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka lub okres nauki - zależnie
od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika (art. 155 § 2 Kp).
Następnie należy sięgnąć do przepisu
regulującego tzw. urlop uzupełniający –
do art. 158 Kp. Stanowi on, że pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok
kalendarzowy, a następnie, w ciągu tego
roku uzyskał prawo do urlopu w wyższym
wymiarze, przysługuje tzw. urlop uzupełniający.
PRZYKŁAD: W czerwcu 2013 r. okres pracy p. Kowalskiej, od którego zależy wy-

miar jej urlopu wypoczynkowego, wyniósł
10 lat. Na okres ten składają się:
• 8 lat z tytułu ukończenia szkoły wyższej
oraz
• 2 lata zatrudnienia w ramach stosunku
pracy (okres: lipiec 2011 r. – czerwiec
2013 r.).
Pani Kowalska nabyła więc prawo do
dłuższego, tj. 26-dniowego urlopu. Jeśli
wdotychczasowym wymiarze nie został on
wykorzystany, pracownica może od lipca
udać się na dłuższy urlop. Jeżeli natomiast
wykorzystała już 20-dniowy urlop, od lipca
ma prawo jeszcze do dodatkowych 6 dni.
Nieprawidłowe jest ustalenie urlopu
w niższym wymiarze, tj. 3 dni – stosując
proporcję w związku z okresem obejmującym pozostałą część roku kalendarzowego. Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
szczegółowych zasad udzielania urlopu
wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz
ekwiwalentu pieniężnego za urlop z dnia
8 stycznia 1997 r. (Dz.U. Nr 2, poz. 14
z późn. zm.) „wymiar proporcjonalnego
urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył u da-

nego pracodawcy prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze, ustala
się uwzględniając wyższy wymiar tego
urlopu”.
Należy jednak pamiętać, że łączny wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym
nie może przekroczyć 26 dni.

DROŻEJ
NA RYNKU USŁUG SPRZĄTANIA I OCHRONY
 Źródło: GenesisPR
Tysiące firm w Polsce na co dzień korzysta z usług sprzątania i ochrony mienia. Od 1 kwietnia 2014 roku
konkurencyjna dotąd oferta firm usługowych stanie się jednak znacznie droższa. Wszystko za sprawą najnowszej zmiany w ustawie okołobudżetowej – pogorszeniu ulegną m.in. zasady finansowania polskiego
rynku pracy osób niepełnosprawnych oraz warunki, w jakich działają zakłady pracy chronionej. Zmieni się
sytuacja pracowników i dostawców usług z branży czystości i ochrony, a także ich odbiorców.
W spółkach zajmujących się fizyczną
i techniczną ochroną osób i mienia, u producentów i dystrybutorów z branży usług
utrzymania czystości oraz w przedsiębiorstwach sprzątających zatrudnienie
znajduje niemal ok. 20% osób z niepełnosprawnością. Firmy te od lat z zapałem
uczestniczą w projekcie zawodowej integracji osób z niepełnosprawnością, zapewniając im życiowy byt, możliwość realizacji
ambicji zawodowych, poczucie przydatności społecznej, integrację z resztą społeczeństwa na partnerskich zasadach oraz
ekonomiczną samodzielność.
Od 1 kwietnia 2014 – dnia, w którym
zaczną obowiązywać nowe regulacje –
warunki rynkowe dla branży usługowej
ulegną drastycznej zmianie. Co więcej,
nowe przepisy nie tylko są zaskoczeniem
dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego i społecznego – wprowadzane
są bez odpowiedniego vacatio legis i niezgodnie z wcześniejszymi deklaracjami

18

Komentarze

i wytycznymi ustawodawcy. Dotychczas
regulacje prawne tworzyły narzędzia zachęcające przedsiębiorców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością, deklarowano także wzrost dofinansowań na rynku
‘otwartym’ tak, by zrównały się z poziomem wsparcia przewidzianym dla zakładów pracy chronionej (ZPChr).
Zmiana przepisów w ustawie okołobudżetowej spowoduje wzrost kosztów pracy. Dla zakładów usługowych oznacza to
obniżenie rentowności średnio od kilku do
kilkunastu procent. Ilu firmom usługowym
przyjdzie funkcjonować ze znaczną stratą
finansową? Jak długo uda im się wiązać koniec z końcem, skoro ich rentowność waha
się w granicach 3-4%? Nowelizując przepisy rząd nie dał firmom także potrzebnego czasu na stopniowe dostosowanie się
do efektów nowej polityki zatrudniania
osób niepełnosprawnych. Zasady ochrony interesów w toku przedsiębiorców po
raz kolejny zostały pominięte przez usta-

wodawcę. Potrzeba ograniczenia ponoszonych przez budżet państwa kosztów
polityki społecznej integracji osób niepełnosprawnych będzie zatem prowadzona
kosztem przedsiębiorców, ich pracowników i w konsekwencji także kontrahentów.
Dlatego już w pierwszym kwartale 2014 r.
można spodziewać się zmasowanej akcji
renegocjacji lub wręcz rozwiązywania dotychczasowych kontraktów na usługi.
Warunki rynkowe, całkowicie niezależne
od przedsiębiorców, zmienią się bowiem
radykalnie. Niestety, są to okoliczności,
których nie można było – przy zachowaniu
najwyższej nawet staranności – przewidzieć w momencie przygotowywania oferty i podpisywania umowy. I choć przedsiębiorcy stawiają sobie za cel wypełnienie
zobowiązań bez ryzyka utraty zdolności
funkcjonowania na rynku, przy jednoczesnym utrzymaniu usług wysokiej jakości
za rynkową cenę, to w wielu przypadkach
może się to okazać po prostu niemożliwe.

