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STARZENIE SIĘ OBIEKTÓW MAGAZYNOWYCH
Źródło: Prologis Foto : Prologis

Postęp technologiczny i zapotrzebowanie konsumentów na
coraz szybsze dostawy towarów to główne czynniki dynamicznych zmian na rynku nieruchomości dystrybucyjnych.
Wzrost oczekiwań najemców sprawia, że każdego roku
w Stanach Zjednoczonych kilka procent nieruchomości logistycznych ulega zestarzeniu, a w przypadku Japonii i Europy odsetek ten jest jeszcze wyższy. Starzenie się obiektów
prowadzi zasadniczo do zmniejszenia podaży: każdego roku
pewna część rynku przestaje być atrakcyjna dla użytkowników obiektów logistycznych. Potrzeba zastąpienia starzejących się budynków magazynowych powinna spowodować
znaczące zwiększenie liczby inwestycji w kontekście rekordowo niskiego wskaźnika wolnej powierzchni. W niniejszym
raporcie analizowano klasyfikacje i czynniki starzenia się
obiektów, proces starzenia się obiektów w Japonii i Europie,
proces starzenia się obiektów w Stanach Zjednoczonych.
KLASYFIKACJA STARZENIA SIĘ OBIEKTÓW
Obiekty logistyczne ulegają starzeniu pod trzema względami:
lokalizacyjnym, funkcjonalnym i ekonomicznym. Starzenie się
lokalizacyjne odnosi się do preferowanych przez użytkowników lokalizacji. Obecnie łańcuchy dostaw mają coraz częściej

charakter globalny, zatem firmy chcące skutecznie konkurować na rynku, muszą dysponować odpowiednią ilością towaru
w odpowiednim miejscu i czasie. Nieruchomość w korzystnej
lokalizacji zapewnia dostęp do skupisk ludności, dostawców,
infrastruktury tranzytowej i siły roboczej. Należy zauważyć, że
zmiany w infrastrukturze transportowej, jak rozbudowa autostrad, mogą wpłynąć na starzenie się obiektów. Wraz z rozwojem miast wartość lokalizacji może wzrosnąć, czego efektem
jest przedłużenie okresu użytkowania budynku i zwiększenie
jego funkcjonalności.
czytaj dalej 

BEZPIECZNIE W DB
SCHENKER LOGISTICS

NOWE ZASADY KIEROWANIA PRACOWNIKÓW
NA BADANIA WSTĘPNE

SQAS, czyli badanie bezpieczeństwa
i jakości działań operacyjnych w obrocie produktami chemicznymi, w DB
Schenker Logistics w Polsce zakończone sukcesem.

W dniu 1 kwietnia 2015 roku weszły
w życie zmiany w przepisach dotyczące kierowania pracowników na badania wstępne. Zmiany te wprowadzono
zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 26 marca 2015 roku
zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich
pracowników z zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami
oraz orzeczeń lekarskich wydawanych
do celów przewidzianych w Kodeksie
pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 457). Nowe
rozporządzenie określa wzór skierowania na badania lekarskie oraz nowe
wzory orzeczeń lekarskich wydawanych na podstawie art. 229 Kodeksu
pracy.

Źródło: DB Schenker Logistics

Co oceniano?
W ramach badania SQAS ocenie poddane zostały systemy i procedury wdrożone w całej firmie dotyczące obszaru
bezpieczeństwa, jakości, aspektów
środowiskowych i HR. Oceniono takie
aspekty jak: obrót przesyłkami zawierającymi produkty chemiczne, obsługa
i komunikacja z klientami z branży chemicznej, współpraca z przewoźnikami,
szkolenia kierowców i spedytorów,
wpływanie na postawy pracowników
i kierowców, stosowane metody bezpieczeństwa w transporcie, reagowanie na
sytuacje awaryjne itd. Łącznie formularz składał się z ok. 200 pytań.
czytaj dalej 

Autor: Anna Wanat

Wprowadzone zmiany umożliwiają
pracodawcy odstąpienie od kierowania pracownika na badania wstępne,
jeśli przedstawi on aktualne orzeczenie

lekarskie o zdolności do pracy z poprzedniego miejsca pracy. Warunkiem
akceptacji takiego zaświadczenia jest
zbieżność warunków środowiska pracy
u poprzedniego pracodawcy jak również
podjęcie pracy w ciągu 30 dni od rozwiązania poprzedniego stosunku pracy.
Odstąpienie od skierowania na badania nie obowiązuje jednak w przypadku
prac szczególnie niebezpiecznych . Zaliczają się do nich m.in. prace na wysokości czy prace w warunkach narażenia
na działanie substancji chemicznych
(w tym o działaniu rakotwórczym lub
mutagennym).
Nowe przepisy obowiązują dla skierowań na badania i orzeczeń lekarskich
stwierdzających brak przeciwskazań
do pracy wydanych po dniu 1 kwietnia
2015r. Dla wcześniejszych skierowań
i orzeczeń obowiązują stare przepisy.
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TERMINAL CROSS-DOCKINGOWY Z CERTYFIKATEM EKOLOGICZNYM
Źródło: Colliers International Foto: Colliers International

Należący do DB Schenker Logistics obiekt w Złotorii
uzyskał certyfikat BREEAM In-Use z oceną Very Good.
Jest to pierwszy w Polsce terminal cross-dockingowy
z takim zaświadczeniem. Proces certyfikacji prowadziła firma doradcza Colliers International.
Terminal jest położony w Złotorii pod Białymstokiem,
a jego powierzchnia to 2000 mkw. W budynku zastosowano szereg różnorodnych rozwiązań ekologicznych.
Terminal wyposażony jest m.in. w kolektory słoneczne
i lampy LED-owe, które pozwalają ograniczyć emisję
CO2 o ponad 30 ton rocznie. Inne wdrożone rozwiązania pozwalają na zmniejszenie zużycia wody i odzysk
ciepła. Dodatkowo, w celu ochrony akustycznej terenu,
wokół terminalu utworzono trzypiętrowy układ zieleni
w pasie o szerokości 3 metrów – składający się z zieleni
niskiej, krzewów i drzew.
– W DB Schenker Logistics dbałość o otoczenie to
nieodłączny element strategii biznesowej. Decyzje
o znaczeniu strategicznym dla firmy są podejmowane
z uwzględnieniem wpływu na środowisko naturalne
i społeczne. Już sam proces certyfikacji pozwolił nam
zidentyfikować obszary, w których nasze działania na
rzecz zrównoważonego rozwoju mogą być jeszcze bardziej efektywne niż dotychczas – komentuje Agata Leliwa-Pilecka, Szef Działu Inwestycji, Zakupów Centralnych i Spraw Korporacyjnych w DB Schenker Logistics
Firma zadbała o pracowników oddziału w Białymstoku.
Zorganizowała warsztaty ergonomiczne, które pomogły
dostosować meble biurowe do ich indywidualnych pre-

ferencji i cech. Ponadto, obiekt wyposażono w stojaki
na rowery oraz zaplecze dla rowerzystów, czyli szafki
na odzież oraz prysznice. – W trakcie certyfikacji terminalu wprowadziliśmy ekologiczne procedury, które
promowały wykorzystywanie przy jego powstawaniu
materiałów regionalnych, sprowadzanych z najbliższej
okolicy. Zoptymalizowaliśmy także przepływy wody
w kranach i prysznicach – komentuje Andrzej Gutowski
z Działu Certyfikacji Zielonych Budynków w Colliers.
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UBEZPIECZENIE
TRANSPORTOWE NA
WSZELKI WYPADEK

Źródło: Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność
produkcyjną, handlową lub usługową, także
eksporter lub importer, który wysyła lub sprowadza różnego rodzaju towary, narażony jest na
powstanie szkody w trakcie trwania transportu.
Ubezpieczenie mienia w transporcie – Cargo,
choć nie uchroni go przed przykrymi zdarzeniami, to jednak zapewni rekompensatę finansową
na pokrycie niespodziewanych, często bardzo
wysokich, wydatków.
- Przewoźnicy szukający ubezpieczeń transportowych nie powinni traktować polisy jako zbędnego kosztu, lecz jako inwestycję. Ubezpieczenie daje bezpieczeństwo w sytuacji trudnej dla
przedsiębiorcy i może znacznie ograniczyć koszty własne po zaistniałej szkodzie. Ostateczny
wybór powinien zostać poprzedzony sprawdzeniem towarzystw ubezpieczeniowych – mówi
Sławomir Deliś.
czytaj dalej 
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PANATTONI EUROPE – 10 LAT NA RYNKU
Źródło: Panattoni Foto: Panattoni

Panattoni Europe, lider powierzchni
przemysłowych podsumowuje swoją
dziesięcioletnią obecność w Europie.
Od 2005 roku, deweloper dostarczył
3,1 miliona powierzchni dla ponad
200 klientów, ustanawiając wspólnie
z firmą Amazon rekordową transakcję wynajmu powierzchni magazynowej w regionie CEE. Panattoni Europe
wprowadził trend budowy obiektów
BTS, zwłaszcza w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, a także otworzył rynek kapitałowy dla powierzchni magazynowych, a co najważniejsze
stał się inspiracją i wzorem dla kolegów zza zachodniej granicy.
10 lat temu, Panattoni, gigant powierzchni magazynowych zza oceanu - jak przedstawiano firmę matkę
- Panattoni Development Company
- wszedł do Polski, a wprowadził go
Robert Dobrzycki, stawiając czoło
największym deweloperom obecnym nad Wisłą. Dzisiaj firma zajmuje
pozycję lidera powierzchni przemy-

słowych zdobywając gigantyczne
kontrakty, bijąc własne rekordowy
podpisywanych umowach najmu, realizując zaawansowane inwestycje
produkcyjne, czy prowadząc w kategorii popytu netto. To, w jaki sposób
wygląda ostatnia dekada w branży
okiem dewelopera, zaprezentowano
podczas konferencji prasowej z okazji 10-lecia istnienia firmy w Europie.
Odbyła się ona 24 marca br., w słynne polskiej restauracji Atelier Amaro,
która jako pierwsza - i jak dotąd jedyna - zdobyła prestiżową gwiazdkę
Michelin.
Polska, 2005 rok. Czas i miejsce szczególne - 16 lat po obradach Okrągłego
Stołu, który był silnym impulsem do
dynamicznego rozkwitu sektora logistycznego, nieruchomości magazynowych i produkcyjnych, jak również rok
po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i wreszcie moment pojawiania się w branży powierzchni przemysłowych kolejnego gracza - Panattoni
REKLAMA

Europe. Cel - na początku zaznaczenie
swojej obecności. Taktyka - metoda
małych kroków.
Pierwsze sukcesy. Już w 2006 roku
Panattoni Europe ustanowił rekord
w branży na wynajem powierzchni
magazynowej - było nim 52 000 m²
dla H&M w Panattoni Park Poznań I.
Kolejne lata to nowe umowy i budowa
własnych parków w okolicach Poznania, Bielsko-Białej, Teresina, a także
Wrocławia. I kolejny ustanowiony
rekord - w 2008 roku Panattoni Europe podpisuje ówcześnie największą umową najmu na budowę 56 000
m² dla Leroy-Merlin w Panattoni Park
Stryków, pobijając jednocześnie swoje dokonanie sprzed 2 lat. Na koniec
roku, deweloper osiąga rekordowy
wynik wybudowanej powierzchni: blisko 500 000 m² w ciągu 12 miesięcy.
Panattoni Europe utrzymuje pozycję
lidera pomimo ogólnoświatowego
kryzysu.
czytaj dalej 

NOWA KONCEPCJA 360 SOLUTIONS PROVIDER
Źródło: Stora Enso Foto: Stora Enso

Dział Packaging Solutions firmy Stora Enso zaprezentował
dziś nową koncepcję w zakresie papieru do opakowań:
360 solutions provider. Klienci będą mogli skorzystać
z kompleksowej oferty produktów i usług, co ułatwi im
odniesienie sukcesu w działalności związanej z opakowaniami.

Nowa oferta, promowana pod hasłem 360 solutions provider,
obejmuje zarówno papierowe produkty opakowaniowe, jak
i usługi wspierające klientów w podwyższaniu wydajności
ich opakowań i procesów oraz zwiększaniu produktywności.
Nowa oferta bazuje na szeroko zakrojonych badaniach i informacjach uzyskanych od producentów i właścicieli marek na
temat ich przyszłych potrzeb.
Wraz z przedstawieniem nowej idei firma wprowadza na rynek trzy nazwy produktów:
1. Stora Enso AvantFlute
2. Stora Enso AvantLiner
3. Stora Enso AvantKraft

„Klienci oczekują rozwiązań, które pomogą im pokonać
trudności i odnieść sukces. Dlatego w ramach naszej nowej
koncepcji łączymy produkty z całą paletą usług, co pozwoli im lepiej dobierać materiały, zwiększyć produktywność,
usprawnić działanie łańcucha dostaw i poddawać odpady
recyklingowi” — mówi Björn Thunström, Vice President,
Marketing & Customer Loyalty.

Rodzina Avant — produktów wykonanych ze skandynawskich
włókien pierwotnych oraz włókien pochodzących z recyklingu — jest oferowana razem z szeroką gamą usług: pomocą
techniczną dla klientów, usługą usprawniającą łańcuch dostaw eFlow, możliwością oddania odpadów do przetwarzania
w ramach sieci recyklingu oraz usług odpowiedniego doboru
parametrów opakowań.
„Firma się rozwija i chcemy przez kolejne lata wspólnie
z klientami odnosić sukcesy. To nowe hasło jest dla nich
obietnicą ciężkiej pracy, by dzięki naszym wysokojakościowym produktom i usługom mogli to osiągnąć” — mówi
Ari-Pekka Määttänen, Vice President, Head of Containerboards.

LOGISTYCY Z CHEP POBIEGNĄ DLA DZIECI
Źródło: CHEP Polska Foto: CHEP Polska

„Urodzeni w CHEP-ie” to kolejna akcja charytatywna
CHEP Polska realizowana w ramach globalnej strategii
CSR międzynarodowego dostawcy usług poolingowych.
Firma posiadająca swoje centrum serwisowe w Niewiadowie pod Łodzią, po raz kolejny przygotowała specjalną inicjatywę wspierającą społeczność lokalną, wśród
której działa. Tym razem pracownicy CHEP pobiegną
w Maratonie Łódzkim dla podopiecznych fundacji „Dom
w Łodzi”, którą firma wspiera od zeszłego roku.
Już 19 kwietnia 10 pracowników CHEP Polska weźmie
udział w sportowej rywalizacji nie tylko by sprawdzić
swoje możliwości i przełamać ograniczenia, ale przede
wszystkim by pomóc maluchom, które znajdują się pod
opieką lokalnej fundacji „Dom w Łodzi”. Organizacja stworzyła w 2007 roku i prowadzi do tej pory jedyny w Polsce
dom dziecka dla ciężko chorych, osieroconych lub porzuconych przez swoje biologiczne rodziny dzieci. Placówka
zapewnia bezpieczeństwo i wychowanie najmłodszym
cierpiącym na przewlekłe schorzenia, umożliwia im prawidłowy rozwój w małej, ciepłej, rodzinnej społeczności.
Pracownicy CHEP swoją aktywnością zachęcają do zbiórki
funduszy, które zostaną przekazane bezpośrednio na rehabilitację najmłodszych, zakup leków oraz wypoczynek
dzieci. Akcję można wesprzeć dowolną kwotą za pośrednictwem strony: http://www.siepomaga.pl/r/chep-dla-dzieci.
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- Jednym z filarów strategii zrównoważonego rozwoju CHEP jest działanie na rzecz społeczności lokalnych,
w których otoczeniu nasza firma funkcjonuje. Fundacja
„Dom w Łodzi” jest nam tym bardziej bliska, że jako jedyna w Polsce zajmuję się dziećmi, które nie tylko nie
mogą wychowywać się w otoczeniu swoich najbliższych,
ale zmagają się również z poważnymi chorobami. Na początku tego roku uruchomiliśmy specjalny charytatywny
klub sportowy, pod przewrotną nazwą „Urodzeni w CHEP-ie”. Maraton Łódzki to jego pierwsza sportowa inicjatywa, a trzecia realizowana dla Domu w Łodzi – podkreśla
Kinga Di Salvo, dyrektor generalny CHEP na Polskę i kraje
bałtyckie.

PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE W MAGAZYNIE
Autor: Anna Wanat

Wchodzące w życie 1 kwietnia br. zasady dotyczące zmian w kierowaniu
pracowników na badania wstępne
upraszczają te procedury i pozwalają
pracodawcom w określonych przypadkach odstąpić od obowiązku kierowania na badania wstępne. Nie dotyczy to
jednak prac szczególnie niebezpiecznych. Jakie to są prace i jak to wygląda
w magazynie?
Do prac szczególnie niebezpiecznych
zaliczają się m.in. prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych, prace na wysokości ale także prace o zwiększonym
zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, które zostaną zaliczone przez pracodawcę do szczególnie
niebezpiecznych. Wymienione prace
pojawiają się w magazynach i ze względu na podwyższone ryzyko występowania wypadków i chorób zawodowych
związane z wykonywaniem, wykonywanie badań określających zdolność do
pracy jest bardzo istotne.
Prace na wysokościach
Pracą na wysokości nazywana jest praca
wykonywana na powierzchni znajdującej się co najmniej 1 m nad poziomem
podłogi lub ziemi. Oznacza to, że zalicza
się do niej prace związane z ręcznym
pobieraniem i składowaniem towaru
znajdującego się na wysokości uniemożliwiającej dosięgnięcie tam stojąc
na poziomie gruntu.

konstrukcji stałej lub linki zaczepowej.
Przy doborze środków ochrony indywidualnej istotne jest także uwzględnienie:
• Drogi swobodnego spadania, aby
na drodze nie było ewentualnych
występów konstrukcyjnych
• Wytrzymałości punktów kotwienia
lin asekuracyjnych
Dobra organizacja miejsca pracy na wysokości jest niezwykle ważna, jednak to
o czym nie wolno zapominać to to, że do
tego typu prac dopuszczony może być

jedynie pracownik posiadający orzeczenie lekarskie z brakiem przeciwskazań
do prac na wysokościach i musi zostać
odpowiednio przeszkolony w tym kierunku. Należy również pamiętać, iż jako
praca na wysokościach zaliczana jest do
szczególnie niebezpiecznych – nowe
przepisy umożliwiające odstąpienie
od kierowania pracownika na badania
wstępne tego typu prac nie dotyczą
i wykonanie takich badań przy każdorazowej zmianie miejsca pracy jest niezbędne do jej podjęcia.

REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

Ochrona pracownika przy wykonywaniu
takich prac polega na zastosowaniu balustrad lub, jeśli ze względu na charakter
wykonywanej pracy nie jest to możliwe,
należy wyposażyć pracowników w środki ochrony osobistej.
Środki ochrony indywidualnej przy
pracy na wysokościach
W wypadku stwierdzenia zagrożenia
upadkiem z wysokości bezwzględnie
obowiązkowe jest wyposażenie pracownika w środki ochrony indywidualnej.
Ich zadaniem jest zabezpieczenie przeciwupadkowe i przeciwurazowe.
Zabezpieczenia przeciwurazowe to
przede wszystkim hełmy ochronne do
prac na wysokości. Zabezpieczeniem
przeciwupadkowym będą: uprząż w postaci szelek bezpieczeństwa, linka bezpieczeństwa z amortyzatorem lub urządzenie samohamowne, przyłączone do

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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PÓŁPALETA EPAL 7
Źródło: EPAL Foto: EPAL

Rynek palet wzbogacił się o nowy produkt, paletę EPAL 7
- alternatywę dla istniejącej półpalety DHP, ta oczekiwana informacja podana została w liście otwartym prezesa
Polskiego Komitetu Narodowego EPAL, który w imieniu
reprezentowanej organizacji oraz Polskiej Izby Opakowań
oraz ECR Polska, informuje o wprowadzeniu do obrotu nowego produktu.

Półpaleta EPAL 7 posiada wymiary 800x600x163 mm, a jej
cecha charakterystyczna to metalowe wsporniki z logo

EPAL. Nośność dynamiczna tego produktu wynosi 500 kg,
a nośność w sztaplowaniu 2 tony. Paleta posiada dwa trzy
wewnętrzne wsporniki drewniane na których wypalana są
znaki identyfikacyjne palety.
- Rekomendujemy stosowanie półpalet EPAL 7, jako synonimu jakości i trwałości, co w codziennym obrocie paletowym przekładać się będzie na optymalizację operacyjną
dotyczącą samego obrotu paletowego, jak i optymalizację
kosztową. Sugerujemy, iż półpalety te powinny być wymieniane wraz z innymi półpaletami, które prezentować będą
tożsamą jakość i standard. – pisze Roman Malicki prezes
Polskiego Komitetu Narodowego EPAL.
Prace nad tym produktem trwały od wielu miesięcy, przygotowane w licencjonowanych zakładach produkcyjnych
palet jej prototypy EPAL 7, testowane były w wielu niezależnych miejscach. Te konieczne procedury musiały potwierdzić jakość wprowadzanego na rynek produktu, który
musi spełniać dość rygorystyczne wymagania. Wszelkie
dodatkowe informacje na temat nowej półpalety uzyskać
można pod adresem - www.epal.org.pl

NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY
Źródło: Antal International Foto: Antal International

Kolejna, 5. już edycja badania Antal International „Najbardziej pożądani pracodawcy w opinii specjalistów i menedżerów” potwierdza, iż firmy stale muszą dbać o swój
wizerunek na rynku. Niezależnie od wielkości organizacji
czy długości jej funkcjonowania, jeśli dana marka chce być
rozpoznawalna i dobrze kojarzona przez potencjalnych
kandydatów, nie może zapominać o działaniach employer brandingowych. Najnowsze badanie wskazało firmy,
które zdaniem specjalistów i menedżerów mają najlepszą
opinię na rynku pracy.
Antal opublikował wyniki 5. edycji badania „Najbardziej
pożądani pracodawcy w opinii specjalistów i menedżerów”
przeprowadzonego w okresie od października do grudnia
2014 roku, w którym wzięło udział 3947 specjalistów i menedżerów z całego kraju. Reprezentowali oni 9 dyscyplin:
Administracja, HR, Finanse i Księgowość, Inżynieria, IT, Logistyka, Prawo, Sprzedaż i Marketing oraz Wyższa Kadra Zarządzająca. Respondenci wskazali firmy, w których najbardziej chcieliby pracować. Osoby ankietowane wymieniły
też czynniki powodujące, że dana organizacja jest dla nich
atrakcyjnym pracodawcą oraz podali źródła wiedzy o wybranych firmach.
Kto jest najbardziej pożądanym pracodawcą w danej branży?
W gronie pożądanych pracodawców znalazły się zarówno
marki od lat cieszące się dobrą opinią w branży, jak i te,
które wcześniej nie były w rankingu. W tym roku do grona
czołowych laureatów dołączyły firmy: Bayer Polska, Credit
Suisse, KGHM Polska Miedź, PZU SA oraz Toyota Motor Poland. Duże zmiany widać w branży finansowej – po 2 latach do rankingu wróciły firmy: PZU SA, Alior Bank, a po raz
pierwszy pojawił się mBank.
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W sektorze handlu detalicznego i e-commerce widać
niewielkie zmiany, które dotyczą jedynie przetasowania
miejsc – ubiegłoroczni zwycięzcy zajęli inne miejsca niż
rok temu, jednak wciąż utrzymują pozycję wiodących marek w swojej branży. „Badanie Antal International już po
raz piąty pozwala nam docenić firmy, które najskuteczniej
budują swój pozytywny wizerunek pracodawcy, dzięki czemu wskazywane są jako preferowane miejsca pracy. Firmy
powinny stale dbać o swoją opinię na rynku. Jak pokazują
wyniki, pracodawcy bardzo aktywnie podchodzą do działań mających zachęcić pracowników do dołączenia i pozostania właśnie w ich zespołach.” – mówi Artur Skiba, Prezes
Zarządu Antal International w Polsce i Wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.
czytaj dalej 

STILL Z TYTUŁEM „NOMINOWANEGO DOSTAWCY”
Źródło: STILL Foto: STILL

W konkursie na logistyczne innowacje, Volkswagen przyznał firmie STILL tytuł „nominowanego dostawcy”, doceniając tym samym projekt Marion. Działające w oparciu
o technologię STILL rozwiązanie, pozwala na intuicyjne tworzenie inteligentnych systemów transportu wewnętrznego.
Marion to skrót hasła „Mobilne, autonomiczne, kooperujące roboty w złożonych łańcuchach wartości” (niem. Mobile,
autonome, kooperative Roboter in komplexen Wertschöpfungsketten). Inicjatywa pod patronatem niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii realizowana jest przez firmy Atos, CLAAS, DKFI oraz STILL.

Założeniem projektu jest dostarczenie przedsiębiorstwom
przemysłowym technologii pozwalającej na stworzenie samoorganizujących się, intralogistycznych systemów roboczych. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, autonomiczne

pojazdy komunikują się ze sobą i współpracują, celem optymalizacji przebiegu procesów transportowych. – W ramach
projektu Marion, firma STILL odpowiedzialna jest za segment „Transport wewnętrzny – zautomatyzowany załadunek i rozładunek ciągników” – mówi Paweł Włuka, kierownik działu marketingu STILL Polska. – Dostarczamy naszym
partnerom pojazdy wyposażone w urządzenia i oprogramowanie pozwalające na komunikację z wózkami niezbędnymi do wykonania tego typu zadań – dodaje ekspert.
Działanie systemu Marion w praktyce obrazuje następująca sytuacja: ciągnik otrzymuje zlecenie rozładunku przewożonego towaru w stacji A. Wysyła on do punktu docelowego zapytanie, czy planowany jest ręczny rozładunek.
Otrzymawszy odpowiedź negatywną, zgłasza prośbę o pomoc najbliższemu dostępnemu pojazdowi autonomicznemu będącemu w stanie dokonać rozładunku. Maszyny
spotykają się w punkcie A, gdzie zadanie zostaje zrealizowane. Po jego zakończeniu, pojazdy niezależnie od siebie
planują optymalną trasę powrotu do dotychczas wykonywanych prac.
– Opracowując nasz technologiczny wkład w projekt Marion, kładliśmy nacisk na elastyczność funkcjonowania
autonomicznego parku maszynowego przy jednoczesnej
minimalizacji wymagań względem osób korzystających
z systemu – mówi dr Joachim Tödter, szef działu zaawansowanych technologii i intralogistyki STILL. – Układ roboczy
transportu poziomego, zaprezentowany podczas organizowanego przez firmę Volkswagen Innovative Logistics Solution Day 2015, nie tylko wykrywa i analizuje otoczenie
robocze, ale także komunikuje się z innymi pojazdami, a następnie z nimi współpracuje. To prawdziwy przełom w dążeniu do pełnej automatyzacji funkcjonowania magazynów
– dodaje ekspert.

EUROPEJSKI RYNEK LEASINGU NA ŚCIEŻCE WZROSTU
Źródło: ZPL

Leaseurope, organizacja reprezentująca interesy europejskiej branży leasingowej, podała wstępne wyniki
za 2014r. Wartość nowej produkcji wzrosła o 8,4 proc.
osiągając tempo wzrostu porównywalne z rekordowymi
wynikami z 2007r. Polska utrzymuje wysoką 21,3 proc.
dynamikę.
Jak podaje Leaseurope europejski rynek leasingu odnotował wzrost wszystkich głównych kategorii aktywów objętych badaniem; w szczególności widoczny w segmencie
pojazdów, (12,4 proc. w stosunku do 2013). W przypadku
leasingu ruchomości (wyłączając pojazdy) obserwujemy
umiarkowaną dynamikę (1,0 proc.), podczas gdy rynek
leasing nieruchomości wzrósł pierwszy raz od 2010 roku
(7,6 proc. w stosunku do 2013).
Dynamika polskiego rynku leasingu, którego dane raportuje Związek Polskiego Leasingu, była ponad dwa i pół razy
wyższa od średniej europejskiej (21,3 proc. do 8,4 proc.).
Podobnie było w przypadku wzrostu w zakresie leasingu

pojazdów. Natomiast w zakresie leasingu ruchomości (wyłączając pojazdy) polska branża wypracowała dynamikę
dwadzieścia razy wyższą od średniej europejskiej.
Arkadiusz Etryk, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL, Członek Zarządu Dyrektorów Leaseurope, powiedział: „Analizując wstępne wyniki europejskiego rynku
leasingu na koniec 2014r. zauważamy przebudzenie, widoczne na większości krajowych rynków. Przedsiębiorcy
chętnie korzystają z leasingu, finansując szeroki zakresu
aktywów z wyróżniającą pozycją pojazdów. Polska branża
leasingowa z mocną siódmą pozycją oraz wysoką dynamiką, reprezentuję ogólnoeuropejski poziom”.
Polski rynek jest trzecim, po tureckim i hiszpańskim, najbardziej dynamicznie rozwijającym się europejskim rynkiem leasingu z 21,3 proc. wzrostem. Przy czym w odniesieniu do wartości nowych kontraktów podpisanych
w 2014, krajowy rynek wyprzedził zarówno hiszpański
i turecki rynek.
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RETAILER OF THE YEAR 2014
Źródło: Jeronimo Martins Foto: Jeronimo Martins

18 marca br. odbyła się uroczysta gala, w trakcie której
wręczone
zostały
nagrody
„Retailer of the Year 2014 –
wybrany przez dostawców”.
Sieć Biedronka zdobyła laur
w kategorii dyskonty. Zwycięzcy wyłonieni zostali przez
producentów, którzy wzięli
udział w niezależnym badaniu
ACNielsen Polska.
„Retailer of the Year 2014 – wybrany przez dostawców”
to nagroda przyznawana najlepszym sieciom handlowym, które w internetowym badaniu przeprowadzonym
wśród producentów sektora FMCG uzyskali najwyższe
noty. Na ocenę finalną miały wpływ m.in. takie aspekty jak: warunki handlowe, logistyka czy współpraca
przy rozwoju biznesu – zarządzanie kategorią. Nagrody
przyznane zostały w tym roku w 6 kategoriach – hipermarkety, supermarkety, dyskonty, convenience i fran-

czyza, regionalne i lokalne sieci handlowe, hurtownicy
i dystrybucja.
Sieć Biedronka wybrana została najlepszą siecią handlową w Polsce w kategorii dyskonty. Partnerzy handlowi przyznali jej najwyższe oceny m.in. za logistykę
(w tym elastyczność terminów dostaw czy zarządzanie
zamówieniami), kontakty z zespołem współpracującym
po stronie sieci, współpracę przy rozwoju biznesu czy
wizerunek.
Statuetki zostały wręczone w trakcie uroczystej gali zorganizowanej pierwszego dnia tegorocznego kongresu
„Poland & CEE Retail Summit 2015”. Wydarzenie to jest
jedną z ważniejszych imprez branżowy handlowej i FMCG
w kraju. Prelekcje i panele dyskusyjne zorganizowane
w ramach kongresu poświęcone były szeroko rozumianym współczesnym wyzwaniom i problemom handlu.
Prelegenci skupili się nie tylko na relacji producent – sieć
handlowa czy sprzedawca - klient, ale omówili także zasady współpracy i rywalizacji różnych podmiotów na rynku.

BIEDRONKA DBA O ZDROWIE SWOICH PRACOWNIKÓW
Źródło: Jeronimo Martins Polska Foto: Jeronimo Martins Polska

Jeronimo Martins Polska po raz kolejny zachęca do profilaktyki zdrowotnej i zaprasza do 11. edycji programu
„Razem zadbajmy o zdrowie”. Pracownicy firmy mogą
skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych oraz
poszerzyć wiedzę na temat dbania o zdrowie. Zaproszenia do skorzystania z badań trafiły do ponad 55 tysięcy
pracowników Biedronki.
W ramach programu „Razem zadbajmy o zdrowie” pracownicy JMP mają możliwość skorzystania ze specjalistycznych badań, w całości finansowanych przez pracodawcę, których przeprowadzenie pozwala na zapobieganie
i wczesne wykrycie groźnych chorób. Badania dla kobiet
obejmują mammografię lub USG piersi, wizytę u ginekologa z pobraniem cytologii, morfologię i konsultację internisty. Mężczyźni mogą przeprowadzić kompleksowe
badania analityczne (w tym morfologię, badanie moczu
i lipidogram), USG jamy brzusznej, EKG spoczynkowe,
diagnostykę prostaty oraz skonsultować wyniki badań
z internistą. W tym roku pakiet badań został rozszerzony
o konsultacje okulisty lub dentysty oraz możliwość skorzystania z konsultacji telefonicznych dietetyka i psychologa.
Program nie tylko umożliwia wszystkim pracownikom
wzięcie udziału w badaniach, ale także ma na celu ich
edukowanie nt. profilaktyki zdrowotnej, w tym sposobu
przeprowadzania i zakresu badań diagnostycznych. Do rąk
wszystkich pracowników trafiły „Pakiety zdrowia” – przesyłki z kompletem informacji nt. programu, w tym Przewodnik po badaniach profilaktycznych.
W roli ambasadorów programu „Razem zadbajmy o zdrowie” w szeroko zakrojonej wewnętrznej kampanii informa-
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cyjnej pojawiają się pracownicy firmy, którzy zachęcają do
wykonywania regularnych badań profilaktycznych. Ambasadorzy przekonują, że zdrowie własne i bliskich jest jedną z najważniejszych wartości i że warto wykonywać badania regularnie, aby w porę wykryć choroby przewlekłe,
które rozwijają się wolno i bez niepokojących objawów.
W samym tylko 2014 roku pracownicy Biedronki skorzystali z ponad 10 000 badań w ramach programu „Razem
zadbajmy o zdrowie”. Od początku trwania programu, czyli 2005 roku, dzięki tym badaniom profilaktycznym udało
się wykryć przypadki początkowego stadium różnych chorób, których rozwojowi na czas można było zapobiec.

Sieć sklepów Biedronka jako odpowiedzialny członek społeczeństwa dba o edukację nie tylko swoich pracowników,
ale także klientów, którzy na stronie www.biedronka.pl/
pl/social-responsibility/razem-zadbajmy-o-zdrowie mogą
zapoznać się z ideą programu oraz pobrać Przewodnik po
badaniach profilaktycznych.
Program „Razem zadbajmy o zdrowie” był wielokrotnie
nagradzany, m.in. w Raporcie „Odpowiedzialny biznes
w Polsce. Dobre praktyki”.
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ELOback2

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



RFID Safety

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



ELOshield

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



Toyota SpotMe®

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

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



Still OPTISPEED 4.0

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



ELOfleet3

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

Hełm ochronny JSP Evolite krótki daszek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

-

Katalog bezpieczenstwa
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ERGONOMIA A EEKTYWNOŚĆ I KOMFORT PRACY OPERATORA
WÓZKA WIDŁOWEGO
Autor: Inż. Marcin Kucza Foto: Log4

Na jakość i wydajność pracy w magazynie ma wpływ szereg czynników. Oprócz wiedzy i umiejętności
pracowników duże znaczenie mają wykorzystywane maszyny i urządzenia, w tym przede wszystkim
wózki widłowe. Od tego, jak zostały zaprojektowane i zbudowane, zależy bezpieczeństwo i komfort
operatora, co bezpośrednio przekłada się na efektywność jego pracy.
Za komfort i efektywność pracy operatora wózka bezpośrednio odpowiada miejsce jej wykonywania. Powinno ono
mieć możliwie szeroki zakres regulacji, aby osoby o różnej
budowie ciała mogły dobrać właściwe ustawienia i miały
dużą swobodę ruchu wewnątrz kabiny. Standardem w nowoczesnych wózkach jest regulowana kolumna kierownicza (góra – dół) oraz ustawiany w pionie i poziomie fotel
kierowcy. Praca nie będzie ani wygodna, ani efektywna,
jeśli operator będzie miał zbyt mało miejsca na nogi lub
na głowę.
Najważniejszym elementem przy pracy z wykorzystaniem
wózka widłowego jest jego mechanizm sterowania. Nieergonomiczny układ może powodować zmęczenie kierowcy,
a tym samym spowalniać jego reakcje i zaburzać zdolności psychomotoryczne. Sprawdza się tutaj pogląd, że najwydajniejsze są najprostsze rozwiązania – dwa pedały do
jazdy w przód i tył (bez hamulca – wózek zatrzymuje się po
zdjęciu nogi z któregokolwiek pedału) zapewniają maksymalnie szybką, intuicyjną i wygodną obsługę. Kolejną dobrą praktyką jest zintegrowanie funkcji odpowiadających
za manipulację ładunkiem w jednym miejscu, np. w podłokietniku pod prawą ręką. Nie mniej ważna jest czytelna
i prosta w obsłudze deska rozdzielcza.
Jednak właściwa pozycja za kierownicą to tylko połowa
sukcesu. Reszta to m.in. dobra widoczność oraz prawidłowe oświetlenie. Aby je osiągnąć, wózek powinien posiadać
wąskie, ochronne profile dachowe i niskie nadwozie poprawiające widoczność na widły i na otoczenie. Ponadto naj-

lepiej, aby był wyposażony w lusterka lub kamery zwiększające pole widzenia oraz podwójne lampy umożliwiające
sterowanie źródłem światła. Dodatkowe bezpieczeństwo
zapewni wyłożenie podłogi matą antypoślizgową.
Bardzo istotnie na komfort pracy wpływa zmniejszenie
drgań. Jedną z metod ich redukcji jest zastosowanie amortyzowanego fotela, jednak wydajniejsze jest zawieszenie
kabiny na wibroizolatorach, które mogą zmniejszyć poziom drgań nawet o 30%. Dalszy wzrost poziomu komfortu
można osiągnąć poprzez zastosowanie zawieszenia skrzyni biegów.
W przypadku wózków spalinowych trzeba zwrócić uwagę
na układ wydechowy. Powinien on nie tylko prawidłowo
filtrować spaliny, ale także – poprzez zastosowanie odpowiednich tłumików i rury wydechowej – zmniejszać hałas
i poprawiać jego jakość. W pracy przy bardzo wysokich lub
niskich temperaturach należy zastosować dodatkowe wyposażenie ochronne umożliwiające pracę w specyficznych
warunkach.
Zapewnienie ergonomii operatorowi przynosi szereg korzyści. Oprócz oczywistego zapewnienia bezpieczeństwa
ludziom i towarom należy tutaj wziąć pod uwagę także
aspekty finansowe. Wzrost wydajności może poskutkować
większą efektywnością wykorzystania maszyn i pośrednio
przełożyć się na możliwość zredukowania liczby wózków
widłowych w magazynie. Poza tym wzrośnie szybkość pracy, zostanie usprawniony załadunek towarów i spadnie zużycie energii.
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PIESZY VS WÓZEK WIDŁOWY – WYRÓWNAJ SZANSE
Artykuł sponsorowany

Gdy próbujemy zapoznać się z gąszczem przepisów prawnych i norm, które stanowią podstawowe akty wykonawcze dotyczące bezpieczeństwa pracy, nie zdajemy sobie sprawy, że tak naprawdę biorą one początek
w ustawie zwanej Kodeksem Pracy (D. U. z 2014, poz. 1502). W Art. 207 ustawy widnieje zapis: „Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.” Czym są osiągnięcia nauki
i techniki? Jak możemy je wykorzystać w zwiększeniu bezpieczeństwa użytkowania wózków widłowych?
Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo w niniejszym artykule.
Przyczyny wypadków.
Według statystyk wózki widłowe przyczyniają się do
niemalże, co czwartego wypadku przy pracach transportowych. Natomiast najechanie, uderzenie wózkiem,
przygniecenie i potrącenie przez jadący wózek to ponad
50 % wypadków z udziałem wózków widłowych. Do najczęstszych przyczyn wypadków można zaliczyć: nieuwagę
i brak koncentracji pracowników, ograniczoną widoczność
kierowcy, duże gabaryty transportowanego towaru, hałas
przemysłowy, nieprzestrzeganie przepisów, zbyt późne
spostrzeżenie przeszkód na drodze, np.: wtargnięcia osób
trzecich, czy też pojawienie się innego środka transportowego. Nawet najlepsze przepisy i procedury bezpieczeństwa nie uchronią jednak przed niefrasobliwością i lekkomyślnością nas samych.
Nauka i technika – czy to działa?
Rozwiązań powstałych w wyniku
implementacji różnych technologii, mających służyć poprawie
bezpieczeństwa pracy jest wiele. Skupmy się na tych, których
głównych zadaniem jest wykrycie potencjalnego zdarzenia kolizji i skutecznego i szybkiego
Fot. Detektor kierunkowy
alarmowania. Można zaliczyć do
nich głowice skanujące, których zadaniem jest rozpoznanie kształtu człowieka po średnicy przekroju. Najczęściej
notowane wady to błędy w rozpoznawaniu przeszkód,
nieprzenikanie przez niektóre materiały oraz częste zakłócenia pracy skanerów. Następnym typem stosowanych rozwiązań są systemy oparte o technologię UWB (Ultra WideBand).
System wykrywa aktywne tagi
w strefie objętej monitoringiem
anten. Istotną wadą sieci opartej
na technice ultraszerokopasmowej
jest niewielki zasięg (ok. 3 - 10m).
Wynika on głównie z ograniczenia
na gęstość widmową mocy nadawanego sygnału. Również z uwagi
Fot. Terminal
na konieczność tworzenia osobnej
infrastruktury sieciowej koszty wdrożenia uzależnione są
od rozmiaru budowanej sieci. Technologia RFID (Radio-frequency identification), ze względu na dynamiczny rozwój
systemów
wykorzystujących fale radiowe do przesyłania
ł
danych, to kolejny przykład implementacji rozwiązań nauki i techniki w systemach bezpieczeństwa. Najczęściej
wykorzystywana w systemach kontroli dostępu, rejestracji
czasu pracy, systemach pobierania opłat oraz kart bankowych (smart-cards). Jednak przy wszystkich pozytywnych
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cechach, które są pochodnymi tak wielu zastosowań systemy oparte o RFID posiadają również wady. Do głównych
niedoskonałości należy zaliczyć obniżoną skuteczność
działania przy większych odległościach (ponad 10m) oraz
niski współczynnik przenikania przez niektóre materiały.
Podsumowując, informacja o położeniu pracownika względem środków transportu jest wyzwaniem dla projektantów systemów lokalizacji. Brak możliwości korzystania np.:
z technologii GPS ze względu na osłonięte obszary, problemy z propagacją fal radiowych ze względu na duże nagromadzenia różnych materiałów i inne przyczyny powodują,
że taki system trzeba projektować pod kątem konkretnego
zastosowania.
Rozwiązanie proponowane przez firmę ENTE (…) to innowacyjny produkt, który służy poprawie bezpieczeństwa
pracy pracowników obszarów przemysłowych.
Prof. dr hab. Inż. Stanisław Kozielski,
Dyrektor Instytutu Informatyki, Politechnika Śląska.
Alternatywa - AWIA HORYZONT®.
Głównym celem, jaki trzeba postawić w przypadku projektowania nowego rozwiązania, jest przede wszystkim
poprawa bezpieczeństwa pracowników na terenie firm
produkcyjnych i magazynów, w których występuje transport wewnątrzzakładowy. W przypadku tego typu firm
odnotowywana jest duża ilość wypadków prowadzących
do ciężkiego uszkodzenia ciała a nawet śmierci pracowników w wyniku kolizji typu maszyna- człowiek, maszyna
- maszyna spowodowanych przez pojazdy transportu wewnątrzzakładowego. Kierujący środkiem transportowym
(wózki jezdniowe, dźwignice, przenośniki, inne maszyny),
wykonując operacje magazynowe bardzo często ma ograniczoną widoczność oraz nie posiada wystarczająco kom-

pletnych informacji o obecności pracowników pieszych
czy osób postronnych przebywających w strefie jego działania. W związku z tym poruszając się po terenie zakładu,
stwarza zagrożenie dla pracowników poruszających się na
jego drodze a także ryzyko uszkodzenia materiałów, którymi operuje. Rozwiązaniem, które diametralnie poprawia
proces orientacji kierowcy poprzez odpowiednio wczesne
ostrzeżenie o możliwości wystąpienia kolizji typu maszyna – człowiek jest system AWIA HORYZONT®. Jest to autorskie rozwiązanie firmy ENTE z Gliwic, zaprojektowane
i wyprodukowane w Polsce. System jest zoptymalizowany pod kątem bezprzewodowej lokalizacji pracowników
w trudnych warunkach radiokomunikacyjnych. Jak wiadomo sygnały radiowe o niskich częstotliwościach posiadają lepsze właściwości penetracyjne i dyfrakcyjne, a także
potrafią uginać się na ludzkim ciele i innych przeszkodach
terenowych. Opisywany System pracuje na falach średnich (zakres częstotliwości dobierany w przedziale 100 500 kHz) i oferuje informację o fakcie i kierunku zbliżania
się pracownika do maszyny w promieniu kilkunastu – kilkudziesięciu metrów, w zależności od ustawień profilu.
Zasada działania

System składa się z szeregu nadajników osobistych, w które wyposażani są pracownicy, czterech anten odbiorczych
montowanych na pojeździe i pełniących funkcję detektorów kierunkowych oraz terminala. System monitoruje
strefę wokół pojazdu i wskazuje na kolorowym terminalu
kierowcy kierunek zbliżającej się osoby oraz jej szacunkową odległość do pojazdu z podziałem na 3 zakresy. Każdy
z zakresów jest osobno programowalny w zależności od
wymagań użytkownika i charakterystyki pracy magazynu.
W przypadku wykrycia sygnału z nadajnika kierowca jest
ostrzegany za pomocą sygnałów optyczno – akustycznych.
System wykrywa pracownika w warunkach przemysłowych
w odległości do ok. 18 metrów wokół pojazdu. A na otwartym terenie zasięg ten wzrasta nawet do 30 metrów.
Zaproponowany przez ENTE projekt może znacząco przyczynić się do wytworzenia praktycznych podstaw dla
zdrowej konkurencji, opartej na innowacyjności systemu
w stosunku do istniejących rozwiązań, zwiększenia bezpieczeństwa pracowników obiektów przemysłowych.
Dr inż. Ryszard Winiarczyk, Z-ca Dyrektora Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN.
AWIA HORYZONT® w innowacyjny sposób podchodzi
do zagadnienia cyfrowego przetwarzania informacji docierających do detektorów kierunkowych za pomocą nowoczesnego układu logiki programowalnej FPGA (Field-programmable gate array). Zastosowanie kierunkowych
anten ferrytowych umożliwia określanie kierunku odbieranego sygnału. Innowacyjność rozwiązania polega
również na tym, że każdy pojazd posiada indywidualne
urządzenie do odbioru i rozpoznawania potencjalnej kolizji. Jednocześnie wszelkie obliczenia wykonywane są
w autonomicznym urządzeniu lokalnym z pominięciem
stosunkowo wolnych systemów mikroprocesorowych
a mianowicie sprzętowo we wspomnianych wyżej bardzo
szybkich układach logiki programowalnej FPGA. Sprawia
to, że wynik obliczeń uzyskiwany jest błyskawicznie, co
przy poruszającym się pojeździe, stanowiącym zagrożenie dla pracowników ma znaczenie fundamentalne. Przykładowo wózek jadący z prędkością 15 km/h w ciągu sekundy pokonuje odległość ponad 4 metrów. Obliczenia
systemu zawierają się w przedziale kilkaset mikrosekund
a ich wyniki są natychmiast dostępne i wizualizowane
w kabinie kierowcy.
Istotną funkcją dodatkową terminala jest rejestracja
wszystkich zdarzeń w pamięci urządzenia w postaci logów. Opcjonalnie układ wyposażony może być w moduł
Wi-Fi umożliwiając bezprzewodową transmisję zgromadzonych danych do systemów nadrzędnych.
Roman Ogaza
Główny Projektant, ENTE Sp. o.o.
Konrad Janikowski
Dyrektor ds. Nowoczesnych Technologii, ENTE Sp. z o.o.
tel: +48 32 33 82 236
kom: +48 512 152 305
E-mail: k.janikowski@ente.com.pl
ENTE Sp. z o.o.
ul. Gaudiego 7; 44-100 Gliwice
Website: www.ente.com.pl
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2 NOWE CIĄGNIKI LINII STILL LTX
Źródło: STILL Foto: STILL

Seria STILL LTX poszerza się o dwa wyjątkowo kompaktowe i zwrotne modele: LTX 20 oraz LTX-T 04. To
odpowiedź na zapotrzebowanie na oszczędne, niewielkie ciągniki elektryczne.
Nowe warianty typoszeregu LTX to ciągnik elektryczny LTX
20 o uciągu na poziomie 2 t oraz LTX-T 04 z wbudowaną
platformą o nośności 400 kg i maksymalnym uciągiem
równym 1 t. Zwrotne modele sprawdzają się doskonale na
liniach produkcyjnych charakteryzujących się dużą intensywnością ruchu oraz w magazynach z wąskimi korytarzami roboczymi.
Ciągniki LTX są przystosowane do tego typu warunków
dzięki zwartej konstrukcji i precyzyjnemu sterowaniu. Całkowita szerokość pojazdu wynosi 600 mm, zaś długość w zależności od modelu - od 1305 do 2172 mm. Gwarancję
optymalnego poziomu bezpieczeństwa i bezawaryjności
uzyskano m.in. dzięki bezobsługowemu, odpornemu na
zanieczyszczenia silnikowi, wzmocnionym oponom oraz
zastosowaniu wydajnego oświetlenia LED. Dodatkowo,
każdy z modeli wyposażony jest w trójmodułowy system

hamowania – hydrauliczny układ hamowania zasadniczego, bezkontaktowy elektryczny hamulec z odzyskiem energii oraz automatyczny hamulec aktywowany w momencie
zatrzymywania pojazdu.

POSZERZONA SERIA NX DRUKAREK SATO
Źródło: SATO Foto: SATO

Firma SATO (TSE:6287), wiodący globalny dostawca rozwiązań Auto-ID, które wspierają siłę roboczą
i usprawniają operacje, ogłosiła dziś wprowadzenie na rynek nowej, 6-calowej przemysłowej drukarki termicznej CL6NX zapewniającej intuicyjną obsługę, łatwą integrację oraz wytrzymałość klasy przemysłowej.
CL6NX to idealne rozwiązanie do zastosowań z zakresu produkcji, magazynowania, logistyki łańcucha dostaw, ochrony zdrowia, handlu detalicznego. Nowa drukarka jest łatwa do skonfigurowania i skalowania, co
zapewnia proste wdrożenie globalne.
Seria NX to nowa generacja
drukarek termicznych SATO
z zaawansowaną obsługą kodów
kreskowych, zestawów znaków
i interfejsów komunikacyjnych.
Stworzona przez globalną sieć
badawczo-rozwojową
firmy
SATO, seria NX łączy udoskonalone funkcje wraz ze światowej
klasy designem, zapewniając
przekraczające oczekiwania rozwiązania z zakresu drukowania.
„CL6NX opiera się na sukcesie drukarki CL4NX, która stała się
wyznacznikiem zmian zarówno w firmie SATO, jak i w całej
branży. Zaawansowana technologia oraz innowacyjne funkcje serii NX wyznaczają standardy nowej generacji drukarek
przemysłowych” — powiedział Noriyasu Yamada, dyrektor
ds. planowania produkcji w SATO. „Dzięki poszerzeniu serii
NX możemy zaoferować naszym klientom jeszcze większą
elastyczność, przy zapewnieniu konkurencyjnej przewagi
poprzez zminimalizowanie całkowitego kosztu posiadania
oraz zwiększenia wydajności”.
Seria NX została zaprojektowana z myślą o prostej obsłudze oraz integracji z istniejącymi systemami, przy jedno-
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czesnym dążeniu do zrównoważonej innowacji poprzez
zastosowanie bezrdzeniowej taśmy, która eliminuje odpady, a także zapewni najwyższą efektywności energetyczną
w celu zmniejszenia kosztów energii i zużycia.
Najważniejsze cechy nowej drukarki CL6NX:
• Łatwa obsługa dzięki 3,5-calowemu kolorowemu wyświetlaczowi oraz zainstalowanym/konfigurowalnym
samouczkom wideo
• Łatwa konserwacja dzięki możliwości wymiany głowicy
drukującej i wałków dociskowych bez użycia narzędzi
• Doskonała stała jakość wydruku w szerokim zakresie
materiałów eksploatacyjnych
• Najlepsza w swojej klasie wytrzymałość dzięki konstrukcji z odlewu aluminium
• Szczytowa moc obliczeniowa, przepustowość i pojemność pamięci
• Niezrównane możliwości w zakresie komunikacji i emulacji
• Przystosowana do globalnego wdrożenia dzięki ponad
30 językom interfejsu oraz ponad 40 zestawom znaków
wydruku
Więcej informacji na temat drukarki CL6NX i serii NX można
znaleźć na stronie www.satoeurope.com/pl/produkty/drukarki/drukarki-przemyslowe/clnx-series.aspx

LOKALIZACJA URZĄDZEŃ WEWNĄTRZ OBIEKTÓW
Autor: Jacek Zacharewicz, prezes Alfa Projekt Foto: Log4.pl

Alfa Projekt – spółka oferująca innowacyjne rozwiązania informatyczne dla usług logistycznych oraz dystrybuująca sprzęt dla branży automatycznej identyfikacji – poszerza swoją ofertę z zakresu technologii bezpieczeństwa o rozwiązanie wspomagające
pracę operatorów monitoringu CCTV, które umożliwia lokalizowanie przenośnych
urządzeń skanujących wewnątrz obiektów podczas wykonywanych przez nie operacji. System opiera się na wykorzystaniu modułów bluetooth, w jakie standardowo wyposażone są przenośne urządzenia skanujące.
System lokalizuje skanery – działając na zasadzie zbliżonej do GPS
– oraz określa odległość między nimi a minimum trzema odbiornikami bluetooth, podając zwrotnie operatorom systemu ich dokładną pozycję na osi X,Y. Dokładność wskazania lokalizacji jest w przypadku tej technologii wielokrotnie większa od tej, jaką zapewnia
GPS. Umożliwia to podzielenie powierzchni obiektu na sektory, do
których przypisane zostają poszczególne kamery z systemu monitoringu, dzięki czemu operator otrzymuje precyzyjną informację
o tym, za pomocą jakiej kamery odnajdzie osobę wykonującą za
pomocą skanera określoną operację.
Rozwiązanie to jest rozwijane z myślą o zastosowaniu przede
wszystkim w dużych obiektach magazynowych, gdzie operacje
skanowania towaru przeprowadzane są przez dużą grupę pracowników, a miejsca wykonania tej operacji są bliżej nie określone.
Adresatem tego rozwiązania może być firma kurierska, w której
procesy wydania paczek kurierom mają charakter samoobsługowy
(kurierzy sami ewidencjonują wykonanie czynności) a miejsce ich
wykonania jest bliżej nieznane, co generuje dodatkowe utrudnienia operatorom monitoringu.

Raz zaimplementowane w obiekcie rozwiązanie stwarza dalsze możliwości jego wykorzystania. Sieć odbiorników bluetooth, może posłużyć
do celów ewidencjonowania obecnych na terenie obiektu opakowań
zwrotnych (klatki, pudła) czy urządzeń (np. wózki paletowe). Do tego
celu używane są nadajniki o wymiarach nie przekraczających rozmiaru
pudełka od zapałek, instalowane bezpośrednio na monitorowanym
sprzęcie. System skanuje obecne w sieci „otagowane” urządzenia i generuje raporty ilościowe i jakościowe, jak również raportuje wystąpienie
określonych zdarzeń – na przykład opuszczenie przez dany sprzęt terenu
monitorowanego obiektu, wskazując z dużą dokładnością sektor, w którym zdarzenie miało miejsce.
Opisane rozwiązanie jest dodatkowym, komplementarnym modułem
flagowego rozwiązania Alfy Projekt – systemu &UP – kompletnego informatycznego rozwiązania operacyjnego, dedykowanego firmom kurierskim i operatorom logistycznym. Zintegrowany z systemem &UP moduł
lokalizacji bluetooth pozwala na uzyskanie – oprócz standardowych
informacji o czynnościach wykonywanych przez operatora urządzenia
skanującego, takich jak czas – informacji, w której części obiektu czynność ta miała miejsce oraz z jakiej kamery możliwy będzie jej podgląd.

REKLAMA
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7 MITÓW NA TEMAT WMS-ÓW

Autor: Robert Pisek, dyrektor Centrum Kompetencyjnego MWS w BPSC S.A. Foto: Log4

Systemami WMS interesuje się coraz więcej firm traktując je niekiedy jako remedium na wszelkie bolączki
związane z funkcjonowaniem magazynu. Zanim zaczniemy poważnie myśleć o wdrożeniu aplikacji WMS
warto rozprawić się z kilkoma mitami na temat tego rozwiązania.
MIT: WMS jest tylko dla logistycznych gigantów
Kryterium wielkości firmy w przypadku systemów WMS
nie ma żadnego znaczenia. Aplikację może dzisiaj wdrożyć każda firma, dla której łańcuch dostaw jest istotnym
elementem prowadzonej działalności. Ale nie oznacza to,
że system jest dla każdego. To rozwiązanie dla świadomych użytkowników, którzy wiedzą czego chcą, a nie zawsze tak niestety się dzieje. Co równie ważne, wdrożenie
systemu IT powinno być zawsze finalnym etapem wprowadzanych zmian, a nie cudownym rozwiązaniem, które
już samo w sobie przynosi korzyści.
MIT: W dobie rewolucji mobilnej wdrożenie systemu
WMS w chmurze jest lepszym rozwiązaniem
Mimo rosnącej popularności cloud computingu, w przypadku systemów o krytycznym znaczeniu – a do nich zalicza się WMS – zawsze trzeba się dobrze zastanowić nad
skorzystaniem z chmury. Oprogramowanie klasy WMS,
podobnie jak rozwiązania produkcyjne (np. MES) jest aplikacją czasu rzeczywistego. Jednym z warunków jej właściwego funkcjonowania jest ciągłość w przetwarzaniu
informacji. Działanie systemu WMS jest uzależnione od
infrastruktury, poczynając od urządzeń mobilnych i etykieciarek, a kończąc na urządzeniach wagowych oraz na
automatyce magazynowej. Ponadto WMS musi spełniać
wyśrubowane wymagania czasowe, a te lepiej realizowane są przez serwery lokalne. Infrastruktura telekomunikacyjna jest w Polsce coraz lepsza, ale zawsze istnieje ryzyko braku dostępu do sieci, co skutkować może przerwą
w dostępie do oprogramowania czy bazy danych i w konsekwencji wstrzymaniem realizacji procesów magazynowych.
MIT: Wybierajmy tych dostawców, którzy wdrożą WMSa
najszybciej
Czas wdrożenia w żadnym wypadku nie powinien stanowić decydującego kryterium wyboru oprogramowania.

Implementacja systemu w pośpiechu zawsze wiąże się
z ryzykiem wystąpienia poważnych problemów w przyszłości. Rozwiązania wdrażane na szybko, to zwykle rozwiązania nieprzemyślane. Sprawdza się tutaj doskonale
stara prawda, że „co nagle, to po diable”. Czas realizacji
takiego projektu wdrożeniowego zależy od ogromnej ilości zmiennych. Może wynieść od kilku miesięcy do nawet
dwóch lat. Najistotniejsze czynniki to: poziom skomplikowania procesów magazynowych w firmie, zaangażowanie osób bezpośrednio odpowiedzialnych za wdrożenie
oraz pełna świadomość zarządzających firmą co do jego
celów.
MIT: Wdrożenie systemu WMS od razu przynosi korzyści
Niestety nie. Zazwyczaj korzyści daje się zauważyć po
kilku miesiącach od momentu wdrożenia. Na początku
można się spodziewać nawet nieznacznego pogorszenia jakości realizowanych procesów, mogą pojawiać się
opóźnienia.
Wdrożenie systemu WMS wymaga niekiedy modyfikacji. Wiele firm, szczególnie dużych jest tego świadoma,
są jednak takie, które oczekują efektów widocznych od
razu. Takie nastawienie może pogłębić w firmie niechęć
do wszelkich zmian z jakimi będzie wiązało się uruchomienie systemu. Pracownicy mogą chcieć udowodnić, że
wcześniejsze rozwiązanie pozwalało na szybszą i prostszą realizację procesów magazynowych i mogą torpedować projekt.
Można powiedzieć, że z wdrożeniem systemu WMS jest
tak jak z powrotem do sportu po długim braku aktywności – na początku musimy być przygotowani na zakwasy
i ograniczoną sprawność, nagroda za poniesiony wysiłek
w postaci lepszego samopoczucia i kondycji przychodzi
z czasem.
MIT: Raz wdrożony system WMS będzie się sprawdzał
zawsze
Technologie magazynowe zmieniają się, siłą rzeczy ewoluują więc i systemy WMS. Warto uzmysłowić sobie, że
nawet system szyty na miarę, który został wdrożony kilka
lat temu, może być dziś przestarzały technologicznie.
MIT: Stopę zwrotu z inwestycji w WMS trudno policzyć
Zawsze jest jakiś punkt odniesienia. Kilka lat temu realizowałem projekt wdrożeniowy w dużym centrum dystrybucyjnym i tam wyznaczono wskaźniki jakości. Dokonano precyzyjnych pomiarów ile czasu zajmuje realizacja
danego procesu a następnie skonfrontowano je z tymi
uzyskanymi po wdrożeniu systemu. Po miesiącu, w porównaniu do starego systemu, wzrost wskaźnika szybkości był relatywnie niewielki, bo wyniósł kilka procent, ale
biorąc pod uwagę ogromną skalę i obrót na poziomie 100
tysięcy operacji dziennie, wdrożenie dawało namacalne
korzyści finansowe.
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O ile w centrach dystrybucyjnych miernikiem może być
czas wykonywania operacji, o tyle w firmach produkcyjnych a także tych mniejszych działających na niewielką
skalę można zastosować miernik rzetelności dostawcy.
Wdrożenie w tym przypadku nie zawsze przełoży się na
zysk czasowy, ale na polepszenie jakości dostaw do klientów już tak.
MIT: WMS lepiej rozwijać samemu
Każda firma może sama napisać i rozwijać system do zarządzania gospodarką magazynową. Taki model ma swoje
plusy – firma jest właścicielem oprogramowania, może
je dowolnie rozwijać i serwisować. Jedynym warunkiem,
który musi zostać spełniony jest posiadanie zespołu programistów lub osoby dedykowanej do obsługi takiego
projektu. I rzecz równie istotna – odpowiedniego budżetu, bo tworzenie własnej aplikacji to najdroższy model
dostępu do oprogramowania, obarczony także większym
ryzykiem. Tworząc oprogramowanie od podstaw jesteśmy w stanie idealnie dopasować je do wymagań firmy,
z drugiej jednak strony nie korzystając z wiedzy dostawcy oprogramowania o dużym doświadczeniu w obszarze
WMS, firma uczy się aplikacji na własnych błędach. Potencjalnym i jak najbardziej realnym zagrożeniem – co
pokazują przykłady firm z którymi współpracujemy – jest
wstrzymanie prac nad własną aplikacją w momencie, gdy
osoba odpowiadająca za rozwój projektu odchodzi. Również ewentualne nieporozumienia pomiędzy członkami
zespołu mogą wstrzymywać rozwój aplikacji.
REKLAMA
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NIE OSZCZĘDZAJMY NA BEZPIECZEŃSTWIE
Źródło: www.magazynuj.pl Foto: www.magazynuj.pl

Magazyny, warsztaty, szpitale, hotele, centra handlowe, kina - słupki odgradzające wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie kontrolowanie tłumu czy dostępu do wyznaczonych miejsc jest kwestią priorytetową. A gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo ludzi oraz zabezpieczenie mienia, naprawdę nie warto oszczędzać
– przekonuje Marcin Hankiewicz, ekspert w dziedzinie zarządzania przestrzenią magazynową.
Ofertę „chińskich”, tanich
artykułów możemy znaleźć
praktycznie w każdej kategorii produktowej. Ich wspólnym
mianownikiem jest zazwyczaj
nie tylko atrakcyjnie niska cena,
ale także – słaba wytrzymałość
i kiepska jakość, które nierzadko mogą powodować większe
straty niż uzyskane w czasie
zakupu oszczędności. Gdy wartości użytkowe, profesjonalizm
oraz bezpieczeństwo stosowanych rozwiązań są stawiane na
pierwszym miejscu, oferta tanich podróbek nie powinna być
w centrum zainteresowania klienta.
Czego nie mają „chińskie” słupki?
Pomiędzy oryginalnymi, a niskonakładowymi, „chińskimi”
produktami widać zasadnicze różnice. – Markowe słupki służące do wygradzania stref wyposażane są w mocne sprężyny
zapewniające stałe napięcie. Dzięki temu wyciąganie taśmy
jest proste, a zarazem bezpieczne. W „chińskich” podróbkach
tego typu mechanizmów nie stosuje się, bo są zbyt drogie.
Tymczasem brak systemu hamowania to spore zagrożenie

w czasie użytkowania słupka, ponieważ przypadkowe zwolnienie taśmy może wygenerować szarpnięcie z siłą wystarczającą do zranienia – tłumaczy Marcin Hankiewicz ze sklepu
Magazynuj.pl.
Oryginał tylko ze stali
Czym zatem wyróżnia się słupek odgrodzeniowy, który zasłuży na miano oryginalnego? To przede wszystkim solidne wykonanie z grubej stali, a nie podatnego na wgniecenia i zarysowania aluminium. To także wbudowany, skuteczny system
hamowania zapewniający bezpieczne wyciąganie pasów oraz
blokada zapobiegająca przypadkowym zwolnieniom taśmy.
Dzięki temu korzystanie z produktu jest bezpieczne zarówno
dla użytkownika, jak i osób stojących obok.
Jak tłumaczą eksperci z Magazynuj.pl, takie słupki bez problemu dobierze się do pomieszczeń, w których mają znaleźć swoje zastosowanie. Zazwyczaj wybierać można pośród
modeli o podstawie żółtej lub czerwonej. Same taśmy także
dostępne są w wielu kolorach (czarne, niebieskie, czerwone,
granatowe, białe), co przydaje się w zależności od tego, gdzie
zostanie umieszczony taki system i jaką rolę miałby spełniać
– kontroli tłumu czy odgradzania określonych stref.
czytaj dalej 

PRAWA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWY ZLECENIA MUSZĄ
BYĆ PRZESTRZEGANE
Źródło: Lewiatan

Od 1 stycznia 2016 roku – na mocy nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – umowy zlecenia będą ozusowane. Nowe przepisy, od dawna postulowane przez związki zawodowe i pracodawców, to
nie tylko krok w kierunku dalszej profesjonalizacji i stabilizacji na rynku pracy, ale również szansa na zabezpieczenie tych grup społecznych, które do tej pory były najbardziej narażone na wykluczenie. W związku
z tym nowe budżety Zamawiających – zarówno z rynku zamówień publicznych, jak i sektora prywatnego –
powinny być tak skalkulowane, by w pełni respektowały intencje Ustawodawcy.
Problem reorganizacji budżetów na usługi dotyczy zarówno systemu zamówień publicznych, jak i sektora
prywatnego. W związku z tym w kalkulacjach – na potrzeby nowych usług – należy uwzględnić wzrost kosztów pracy spowodowany zmianą składki na ubezpieczenia społeczne. Intencją Ustawodawcy było bowiem
zabezpieczenie m.in. pracowników z sektora usług,
którzy są najniżej wynagradzani i najbardziej zagrożeni
utratą pracy lub wypchnięciem do szarej strefy. Wszystkie podmioty, które rozpoczynają poszukiwanie usługodawców, powinny skalkulować budżety tak, by w pełni
uwzględniały zmiany, jakie wejdą w życie 1 stycznia
2016 roku.
W obszarze kontraktów długoterminowych, które
w 2016 roku nadal będą w toku, jedyną gwarancją na
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spełnienie intencji Ustawodawcy jest waloryzacja. Pracownicy i pracodawcy od 2009 roku wspólnie postulowali, by umowy zlecenia zostały ozusowane. W obecnym
otoczeniu prawnym – na mocy art. 142 ust. 5 znowelizowanej ustawy Pzp – Wykonawcy i Zamawiający zobligowani są do renegocjacji warunków umów w toku.
Ozusowanie umów zleceń w istotny sposób wpływa
bowiem na bilansowanie kontraktów dotyczących usług
– ich obecna zyskowność oscyluje na poziomie 5%, po
1 stycznia 2016 roku spadnie ona o 10 punktów procentowych i de facto każdy kontrakt będzie generować
straty. Kluczowe jest zatem, by waloryzacja umów nastąpiła przed końcem 2015 roku. To najważniejszy czynnik decydujący o tym, czy od 1 stycznia przyszłego roku
prawa osób zatrudnionych na umowy zlecenia będą
przestrzegane.
czytaj dalej 

DOBRE PRAKTYKI BHP JAKO PODSTAWA KSZTAŁTOWANIA
KULTURY PRACY*
Autor: Paweł Strzelec

Dobre praktyki to rozwiązania techniczne i organizacyjne inicjowane przez pracodawców, których celem
jest ograniczenie zagrożeń na jakie narażeni są pracownicy. Celem dobrych praktyk jest zapobieganie wypadkom przy pracy, eliminacja chorób zawodowych oraz poprawa bezpieczeństwa i kultury pracy wśród
pracowników.
Dlaczego ludzie zachowują się ryzykownie? Przede
wszystkim brakuje im wiedzy na temat zagrożeń, a ich
zachowanie jest akceptowalne przez współpracowników i przełożonych. Najczęściej kadra kierownicza nie
wierzy w „zasady bezpiecznej pracy” i nie egzekwuje
ich od pracowników. Sam pracownik natomiast zachowuje się ryzykownie, ponieważ swoje obowiązki wykonuje rutynowo, w pośpiechu, a to powoduje zmniejszenie jego czujności i niejednokrotnie doprowadza do
wypadku.

nej, mechanicznej i chemicznej) od maszyn i urządzeń
podczas wykonywania na nich prac remontowych lub
konserwacyjnych. Rozwiązanie takie zabezpiecza pracowników przed ponownym uruchomieniem maszyn
i urządzeń do momentu, gdy zabezpieczenia nie zostaną zdjęte. Natomiast tagout (oznakowanie) to z kolei
wskaźnik informujący, że dana maszyna jest wyłączona
z eksploatacji. Reasumując, dopóki blokada i oznacznik
nie zostaną zdjęte przez osobę, która je założyła, nie
jest możliwe ponowne włączenie urządzenia.

Ważnym, ale niewymaganym przez prawo elementem,
jest identyfikowanie i rejestrowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych. Można je określić jako zdarzenia,
które nie spowodowały wypadku, tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności. Informacje o takich wydarzeniach można pozyskać zarówno od pracowników
nadzoru, służb technicznych (awarie i usterki), działu
personalnego (absencje chorobowe) jak i od osób, które były świadkami lub uczestnikami takich sytuacji. Dobrym przykładem jest także rozmieszczanie skrzynek,
wyposażonych w karty zgłoszeń zagrożeń wypadkowych. Dzięki temu, każda osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie, ma możliwość opisania w formularzu zaobserwowanego zdarzenia wraz z podaniem istotnych
informacji – w zakresie tego co się wydarzyło, gdzie
i kiedy. Ponadto część pracodawców, chcąc zwiększyć
zaangażowanie pracowników w poprawę warunków
pracy organizuje różne akcje motywacyjne. Np. przyznaje nagrody osobom, które przedstawią najlepsze
propozycje usprawnień w zakresie bezpieczeństwa
w zakładzie. Po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszeń,
opracowywana jest lista zachowań profilaktycznych –
praktyka ta w dużej mierze pozwala na likwidację, bądź
ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku.

W zakładach, w których eksploatowane są urządzenia
energetyczne (elektryczne, ciepłownicze i gazownicze),
stosowanie systemu LOTO jest obowiązkowe. Jest to
dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym podłączeniem do urządzeń systemu zasilania. Wykorzystanie procedur LOTO, obliguje pracodawcę do wydawania
pisemnych poleceń podczas wykonania obowiązków
służbowych przy urządzeniach energetycznych. Praca
ta wymaga co najmniej współpracy zespołu dwuosobowego, w skład którego wchodzi dopuszczający i eksploatujący. Tym samym otrzymują oni kłódki oraz blokadę LOTO. Po zamknięciu energii (np. zaworu gazu),
dopuszczający oraz eksploatujący zakładają blokadę
i przydzielone „kłódki” z oznacznikami informującymi,
kto założył blokadę z opisem: imienia i nazwiska oraz
numeru telefonu blokującego. Właściwie stosowane
blokady LOTO, przynoszą wymierne efekty w eliminowaniu zagrożeń o charakterze energetycznym, mechanicznym i chemicznym oraz w istotny sposób ograniczają występowanie ciężkich i śmiertelnych wypadków
przy pracy.

Ciekawym pomysłem kształtowania kultury BHP jest
także ekspozycja tablic z licznikami dni bez wypadku.
Jest to doskonały sposób na zaangażowanie pracowników w poprawę bezpieczeństwa, ponieważ zwiększa
zainteresowanie każdym wypadkiem i jego skutkami.
Osoby zatrudnione w danym przedsiębiorstwie czują
się współodpowiedzialne za osiąganie lepszego wyniku, czyli redukcję zagrożeń. Natomiast w firmach, gdzie
wypadki przy pracy zdarzają się sporadycznie, stale rosnąca liczba dni bezpiecznie przepracowanych, stanowi powód do dumy z osiągniętego wyniku.
Dobrą praktyką w zakładach produkcyjnych, jest stosowanie systemu LOTO. Jest to skrót od lockout/tagout,
czyli zablokowane/oznakowane. Lockout (zablokowane) oznacza odłączenie wszelkiej energii (elektrycz-

[…]
Istotnym elementem dla kształtowania kultury pracy
jest publikowanie dobrych praktyk, które zostały wdrożone z zakładach, gdzie przynoszą wymierne korzyści
dla pracodawcy i pracowników. Mogą one stanowić
wskazówkę, w którym kierunku warto iść. Dobre praktyki eliminują zagrożenia u źródła, zmieniają mentalność
kierownictwa, wyrabiają nawyki bezpiecznej pracy,
kształtując kulturę bezpieczeństwa pracy.
Paweł Strzelec
Członek Zarządu Oddziału w Starachowicach OSPSBHP
Ekspert do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy certyfikowany przez CIOP-PIB
*Artykuł w całości ukazał się na stronie Koalicji Bezpieczni w Pracy: http://bezpieczniwpracy.pl/index.
php/2015/03/dobre-praktyki-bhp-jako-podstawaksztaltowania-kultury-pracy/
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