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I FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE
Źródło: PSTM

Jest strona internetowa „I FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE” – www.fbwm.pl , projektu edukacyjno-szkoleniowego, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w obszarach gospodarki magazynowej, logistyki wewnętrznej
i dystrybucji. W dniach 29.09.-02.10.2014r. podczas targów TAROPAK, w hali 3A w Poznaniu, na „I FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE” przedstawione zostaną osiągnięcia nauki i techniki w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia
i życia w magazynach, centrach dystrybucji, hurtowniach.
Podczas FORUM wykorzystane zostanie
bogate doświadczenie członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej,
oraz instytucji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, w obszarach ich działalności, którzy przedstawią sprawdzone
rozwiązania, przyczyniające się do poprawy
bezpieczeństwa pracy w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej.

nad przestrzeganiem reguł bezpiecznej pracy. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy
i Urzędu Dozoru Technicznego, badacze
centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego, eksperci
– praktycy Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, przedstawią swój punk
widzenia w kluczowych dla bezpieczeństwa
w magazynie sprawach.

Celem „I FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE”, jest aktywna promocja bezpiecznego miejsca pracy oraz podnoszenie świadomości, wszystkich grup pracowniczych,
zaangażowanych w procesy pracy gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej.

Partnerzy techniczni działający w obszarze gospodarki magazynowej, podzielą się
praktyczną wiedzą na temat systemowych
rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pracy w magazynie. Połączenie wiedzy
teoretycznej z praktyczną będzie miało korzystny edukacyjny efekt synergii i pozwoli
uczestnikom „I FORUM BEZPIECZEŃSTWA
W MAGAZYNIE”, na pełniejsze poznanie
interesujących ich zagadnień, prezentowanych podczas bloków tematycznych, rozłożonych na cztery dni.

Organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, które do zrealizowania tego przedsięwzięcia zaprosiło
ekspertów i praktyków wywodzących się
z uznanych instytucji sprawujących piecze

NOWE NAKLEJKI UDT TAROPAK 2014 JAKIEGO JESZCZE NIE BYŁO!
Źródło: UDT

Od dnia 1
września br.
Urząd Dozoru
Technicznego,
wprowadza do
użytku nowy
wzór naklejki,
informującej o dacie
następnego
badania technicznego urządzenia na rok 20152016. Zielona naklejka UDT, umieszczana na dozorowanych przez
inspektorów UDT urządzeniach, jest
informacją dla użytkowników o pozytywnym wyniku przeprowadzonego badania i terminie następnego
obowiązkowego badania technicznego.

Źródło: MTP

Tegoroczny Taropak to prawdziwy festiwal możliwości, perspektyw
i potencjału branży logistycznej oraz opakowaniowej. Około 500 czołowych operatorów rynku zaprezentuje nietuzinkową i absolutnie innowacyjną ofertę gronu 50 000 zwiedzających, którzy przyjadą do Poznania nie tylko z Polski, ale
również z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Francji, Cech, Słowacji, Rosji i Holandii.
Tegoroczna edycja TAROPAKU rozpocznie
się 29 września i potrwa do 2 października
2014 r. Ekspozycje blisko 500 wystawców
rozmieszczone zostaną w pawilonach 1, 2,
3, 3a i 4. W pełni zagospodarowany zostanie
również teren zewnętrzny, czyli tzw. Plac Marka. - To najbardziej kompleksowe wydarzenie
ma niebywały wpływ na rozwój dwóch, ściśle
współpracujących z sobą segmentów, wspierając ich integrację i wymianę branżowych
doświadczeń – mówi Joanna Kucharska, dyrektor targów TAROPAK. - Właśnie w Poznaniu
kreuje się trendy, podejmuje ważne dla tego
sektora dyskusje na najwyższym poziomie
merytorycznym, ale przede wszystkim pielęgnuje relacje z klientami, kontrahentami,

mediami i światem nauki – dodaje. Nic dziwnego, że wystawcy zaprezentują ponad 200
nowości produktowych, wśród których szczególną uwagę mają szansę przykuć urządzenia
i maszyny wspierające proces automatyzacji.
nych, śledzenie łańcucha dostaw – wszystko
to wymaga odpowiedniego oprogramowania
i automatyzacji.
Wszystkie niezbędne informacje na temat
zasad wstępu, programu wydarzeń oraz obecnych na TAROPAKU wystawców i ich propozycji produktowych zawarte są na stronie
internetowej imprezy: www.taropak.pl, do odwiedzin której serdecznie zapraszamy!

1

GOŚĆ SPECJALNY NA
TARGACH TAROPAK!

BEZPIECZEŃSTWO TWÓJ WYBÓR
– KONFERENCJA UDT

Szef światowej organizacji WPO przyjął zaproszenie Polskiej Izby Opakowań Thomas Schneider, szef światowej
organizacji World Packaging Organisation weźmie udział
w II Kongresie Przemysłu Opakowań, wygłaszając powitalny referat dotyczący kondycji branży i perspektyw jej
rozwoju. Thomas Schneider zwiedzi również ekspozycję
Targów TAROPAK.

Warszawski oddział Urzędu Dozoru Technicznego organizuje konferencję „Wózki jezdniowe podnośnikowe – Bezpieczeństwo - Twój wybór. Wymagania dotyczące eksploatacji
w świetle obowiązujących przepisów”, która odbędzie się
25-26 września br., w hotelu 500, w Zegrzu Południowym.
Konferencja jest elementem kampanii prewencyjnej dotyczącej bezpieczeństwa eksploatacji wózków widłowych.

Źródło: MTP. Foto: MTP

Źródło: UDT.

Zaplanowana tematyka konferencji zapewni
uczestnikom
aktualną i obszerną wiedzę
w zakresie bezpiecznej
eksploatacji
wózków
widłowych.
Eksperci
Urzędu Dozoru Technicznego, wraz zaproszonymi specjalistami
wywodzącymi się z czołowych firm - dostawców sprzętu i wyposażenia magazynowego, przedstawią zagadnienia
Hasłem przewodnim WPO jest „Lepsza jakość życia, po- dotyczące:
przez lepsze opakowania dla większej liczby osób”!
- europejskich i krajowych przepisów prawnych
dotyczących eksploatacji wózków jezdniowych
Przypominamy:
Gość specjalny pojawi się na Targach TAROPAK przy okazji II podnośnikowych,
Kongresu Przemysłu Opakowań, który odbędzie się 1 paździer- - bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie eksplonika 2014 r. a więc 3-go dnia targów.
atacji wózków jezdniowych podnośnikowych,
czytaj dalej 
- innowacyjności w budowie i projektowaniu wózków jezdniowych
podnośnikowych – wytwórcy,
BEZPIECZNY MAGAZYN. E-MIESIĘCZNIK O BEZPIECZEŃSTWIE
W MAGAZYNIE I CENTRACH LOGISTYCZNYCH. NR 3/2014
- wymagań prawnych w zakresie
uprawnień do obsługi i konserwacjiEKSPERCI
REDAKTOR NACZELNY
,wózków jezdniowych podnośnikoAntoni Saulewicz
Andrzej Szymkiewicz
Joanna Sokołowska
andrzej@log4.pl
wych w wykonaniu ATEX.
Misją
założonej
1968 roku organizacji jest wspieranie
rozwoju technologii
pakowania oraz stymulowania handlu,
a także inwestowanie w potencjał ludzki
przedstawicieli
branży. Członkowie
WPO dokonują tego
m.in. promując edukację poprzez organizowanie spotkań skutkujących wymianą doświadczeń
i podnoszeniem zawodowych kompetencji.

REDAKCJA
ul. Szarych Szeregów 27 lok. 28
60-462 Poznań
Tel. 61 847 49 08
Fax 61 847 45 67
E-mail: log4@log4.pl
Website: www.log4.pl

WYDAWCA
LOG4.PL
Andrzej Szymkiewicz
os. Bol. Chrobrego 34/64
60-681 Poznań
NIP: 9720481162
REGON: 634238765
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Bezpieczny mix

Anna Krawczyk
Adam Gołąb
Tomasz Chojnacki

WSPÓŁPRACA
InPlus PR
Fresh PR
Magazynuj.pl
Solideal Polska
Zeppelin Polska
TGC Corporate Lawyers
KOMENTARZ
Marek Kowalski
Agnieszka Janowska
STUDIO DTP
LOG4.PL
Adrian Szymkiewicz
Publikacja specjalistyczna

Odbędą się pokazy możliwości wykorzystania parametrów pracy wózków
w zależności od przeznaczenia.
Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają: wytwórców, projektantów, eksploatujących, użytkowników, konserwatorów wózków
jezdniowych a także przedstawicieli
ośrodków szkoleniowych i zakładów
wykonujących naprawy i modernizacje urządzeń technicznych.
Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronach ulotki TUTAJ.

ELEKTROSTATYCZNE
BEZPIECZEŃSTWO
Źródło: Igopak. Foto: Igopak.

Podczas targów TAROPAK – największym wydarzeniu
branży opakowaniowej w naszym regionie - firma IGOPAK zaprezentuje najskuteczniejsze rozwiązanie w kwestii bezpiecznego transportu elektroniki - pojemniki ESD
z wkładem szytym, zabezpieczające przed wyładowaniami
elektrostatycznymi.
Produkcja i transport elektroniki nierozerwalnie wiążą się
z koniecznością zabezpieczenia towaru przed wyładowaniami
elektrostatycznymi. Szczególnie wrażliwe są na nie zintegrowane układy elektroniczne, płytki drukowane, procesory czy
diody emitujące światło. Braki wynikające z niewłaściwego
zabezpieczenia tego typu towarów, szczególnie w wypadku
branży automotive, gdzie części powstają w kilku zakładach
i przed ostatecznym montażem są wielokrotnie przewożone,
mogą sięgać kilkudziesięciu procent.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
Źródło: UDT. Foto: UDT

Porozumienie dotyczy współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa technicznego i ochrony przeciwpożarowej
w Polsce. W ramach współpracy strony będą wspierać inicjatywy związane z bezpieczeństwem w przemyśle, ustalać
zasady współpracy w postępowaniu w przypadku wystąpienia awarii przemysłowych oraz dotyczące badań, opinii
i ekspertyz technicznych. Współpraca przewiduje również
podejmowanie nowych inicjatyw w obszarze bezpieczeństwa w przemyśle.
Porozumienie podpisali: p.o. dyrektor CNBOP-PIB bryg. dr
inż. Jacek Zboina i Mieczysław Borowski Prezes Urzędu Dozoru Technicznego.

Z myślą o klientach stających przed tego typu wyzwaniami,
firma IGOPAK wprowadza na polski rynek opakowania ESD,
wykonane z przewodzących tworzyw sztucznych, zapewniające przewożonym towarom pełną ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
Nowością na naszym rynku są tekstylne wkłady ESD do pojemników, dopasowane do wymiaru konkretnego produktu,
pozwalające zminimalizować ryzyko uszkodzeń mechanicznych przy pełnej ochronie ESD. Otoczony miękką, przylegającą wyściółką towar jest w pełni chroniony przed zarysowaniami, obijaniem i innymi uszkodzeniami mechanicznymi.

PRZENOŚNIKI ROLKOWE

NIEZAWODNOŚĆ
EFEKTYWNOŚĆ
TRWAŁOŚĆ

02-981
Warszawa
• ul. Augustówka
tel.:868
22 587
39 55..56
• www.olejnik.pl
02-241
Warszawa,
Przedpole36
1,•22
09 72
(73) www.olejnik.pl

Nowości na TAROPAKU 2014
Fidus Smart 806
• wbudowane płozy;
• możliwość wymiany uszkodzonych płóz;
• konstrukcja z 2 stalowymi wzmacniającymi profilami;
• możliwość stosowania na regale wys. składowania do 500kg;
• profile narożnikowe, zapobiegające zsuwaniu się folii stretch
Producent: GalaProdukt Sp. z o.o.

GLT – TREPAK

GLT - TRIPAK to 3-częściowy uniwersalny pojemnik z wkładami tekstylnymi, składający się z palety i pokrywy z HDPE oraz obwoluty. Rozpakowane pojemniki GLT zmniejszają swoją wysokość do 20% pierwotnej
wartości.
Producent: IGOPAK Sp. z o.o. S.K.

Opakowania ESD z wkładami tekstylnymi

Opakowania ESD z wkładami tekstylnymi chronią towar przed ładunkami elektrostatycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Bezpieczeństwo transportu zapewniają właściwości ESD i AS pojemnika oraz miękka wyściółka gniazd dopasowanych do rozmiarów towaru.
Producent: IGOPAK Sp. z o.o. S.K.

Papierowa poduszka wypełniająca KAROPACK

Papierowa torebka wypełniona pociętą makulaturą, stanowiąca doskonałe zabezpieczenie towaru podczas transportu. Przewożony towar jest
odpowiednio unieruchomiony oraz odizolowany od ścian opakowania
zapewniając doskonałe zabezpieczenie
Producent: KAROPACK POLSKA SP. Z O.O.

MAUSER FP 15 Aseptic

Najlepszy w swojej klasie do pakowania i transportowania żywności, zapewnia sterylność napełniania i opróżniania, bez konieczności ręcznej
obsługi; odpowiada nowoczesnym procesom i standardom w przemyśle, bezpieczny dla środowiska
Producent: MAUSER POLAND Sp z o.o.

Cicha taśma pakowa/No-noise packaging tape

Hałas czynnik szkodliwy czy uciążliwy? Taśma pakowa PP cichoodwijalna jest produktem do pracy w biurach i miejscach gdzie natężenie hałasu może stanowić problem. Korzystanie z tego produktu w procesach
pakowania znacząco poprawia komfort.
Producent: PACK_CENTER SP.J.
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Nowości na TAROPAKU 2014
Przekładka Transportowa GEKOPLAST®
GEKOPLAST® Layer-Pad

Przekładki transportowe, z płyt kanalikowych PP KARTONPLAST®, stosowane są jako warstwy rozdzielające poszczególne poziomy sztaplowanych produktów, np. słoików i butelek; są trwałe, można je myć i stosować wielokrotnie.
Producent: GEKOPLAST S.A.

LAMPA BEZPIECZEŃSTWA
RED SPOT 9-80V RED SPOT SAFETY LAMP 9-80V

Lampa bezpieczeństwa Red Spot wykonana w technologii led . Wytwarza prosty i czytelny sygnał wizualny rzucany na ziemię kilka metrów
przed pojazdem co zmniejsza ryzyko wypadków na magazynach.
Producent: Elar-tech PHU

LAMPA BEZPIECZEŃSTWA
BLUE SPOT 9-80V BLUE SPOT SAFETY LAMP 9-80V

Lampa bezpieczeństwa Blue Spot led wytwarza prosty i czytelny sygnał
wizualny rzucany na ziemię kilka metrów przed pojazdem co zmniejsza
ryzyko wypadków na magazynach
Producent: Elar-tech PHU

Kątowniki z tektury litej

Kątowniki tekturowe dzięki dużej wytrzymałości i sztywności mają bardzo szerokie zastosowanie między innymi przy zabezpieczaniu wszelkiego rodzaju krawędzi, ochronie towaru podczas pakowania i stabilizacji ładunku.
Producent: Firma Joker Zygmunt Szarpak

Szybkobieżna brama rolowana
samonaprawiająca WinSelf

WinSelf to niezastąpiona brama szybka dla obiektów, w których istnieje duże natężeniu ruchu i ryzyko wystąpienia kolizji. Specjalny system
prowadzenia umożliwia samoistne naprawienie bramy po przypadkowym zderzeniu z dowolnym przedmiotem lub maszyną.
Producent: Winterwarm Polska Sp. z o. o.

Gazowa kurtyna powietrzna Winterwarm ACR20.

Nowoczesna kurtyna powietrzna ACR skutecznie zabezpiecza wnętrze
pomieszczenia od wpływu środowiska zewnętrznego oraz utrzymuje
stałą temperaturę w strefie bramy. ACR może pracować jako kurtyna
ciepła lub zimna i jest niezależna od systemu c. o.
Producent: Winterwarm Polska Sp. z o. o.
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RFID Safety

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

Toyota SpotMe®

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

ELOfleet³ - cała flota jak na dłoni

ELOfleet3 to 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.
więąęe,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.
więąęe,cej informacji 
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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
więąęe,cej informacji 

Obuwie Panda

To kolekcja włoskiego obuwia ochronnego i roboczego, popularna wśród najbardziej wymagających użytkowników
dzięki wysoce zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom, doskonałej jakości materiałom i atrakcyjnemu wzornictwu. Panda to zróżnicowane pod kątem przeznaczenia i ceny kolekcje obuwia gwarantującego bezpieczeństwo,
komfort i higienę nawet przy długotrwałym użytkowaniu. Podczas
wymagającej pracy w magazynie, doskonale sprawdzi się np. model TOPOLINO S1 SRC z kolekcji PANDA STRONG - wykonane z oddychającej skóry antypoślizgowe i antystatyczne sandały ochronne ze stalowym podnoskiem i absorpcją energii w obcasie.
więąęe,cej informacji 

Obuwie robocze: Sandały LAHTI PRO

Obuwiem, które zostało zaprojektowane z myślą o pracy w gorące dni są sandały robocze Lahti Pro (model LPSOMA) - czarne,
zapinane na rzep, na wysokiej stabilnej podeszwie. Idealną wymianę ciepła zapewniają liczne dziurkowania na czubku oraz specjalne wycięcia. Sandały Lahti Pro spełniają wymagania normy ISO
20345:2011.
W gorące dni wygodne obuwie poprawia wydajność. Nawet kilka
kilometrów w ciągu jednej zmiany przechodzi pracownik średniej
wielkości centrum logistycznego. Zwiększając komfort pracy magazynierów możemy mieć realny wpływ na ilość zrealizowanych
zleceń. Właściwy dobór obuwia roboczego jest zatem szczególnie
ważny w okresie wiosenno-letnim kiedy temperatury w pomieszczeniach magazynowych są wyższe.
więąęe,cej informacji 

Rękawice Worksafe A15-113 (Savo)

• przeznaczenie: do prac montażowych, załadunkowych, magazynowych, pakowania itp.
• materiał: wysokiej jakości świńska skóra licowa, wierzch rękawicy wykonany z bawełny
• mankiety zapinane na rzepy
• doskonale dopasowują się do dłoni, zapewniając wysoki komfort
użytkowania
• rozmiary: 6, 7, 8, 9, 10
• kategoria II, EN 388 (3111)
więąęe,cej informacji 

-
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I FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE
Autor: Red. Foto: Log4

Projekt edukacyjno-szkoleniowy mający na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w obszarach gospodarki magazynowej, logistyki wewnętrznej i dystrybucji, poprzez promowanie zasad oraz innowacji
organizacyjnych i technicznych, czyniąc te obszary, bezpiecznym miejscem pracy. Na „I FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE” przedstawione zostaną osiągnięcia nauki i techniki w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia w magazynach, centrach dystrybucji, hurtowniach oraz miejscach gdzie realizowane są prace przeładunkowe towarów. Podczas FORUM wykorzystane zostanie
bogate doświadczenie członków Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, oraz instytucji
zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, w obszarach ich działalności, którzy przedstawią
sprawdzone rozwiązania, przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa pracy, w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej.
dzy teoretycznej z praktyczną będzie miało korzystny edukacyjny efekt synergii i pozwoli uczestnikom
„I FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE”, na pełniejsze poznanie interesujących ich zagadnień.
„I FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE”, odbywać się będzie przez cztery dnia trwania specjalistycznych targów TAROPAK w Poznaniu, dlatego
przyjęta została formuła bloków tematycznych rozłożonych na cztery dni.

Dzień pierwszy....prewencja – co by było gdyby….

Przewidujmy, nie gdybajmy, stosujmy się do istniejących uregulowań prawnych i technicznych. Czy
zawsze trzeba się do tych uregulowań stosować? Co
może się stać, gdy zabraknie wyobraźni i dyscypliny?

Celem „I FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE”,
jest aktywna promocja bezpiecznego miejsca pracy oraz podnoszenie świadomości, wszystkich grup
pracowniczych, zaangażowanych w procesy pracy gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej.
Organizatorem jest Polskie stowarzyszenie Techniki
Magazynowej, które do zrealizowania tego przedsięwzięcia zaprosiło ekspertów i praktyków wywodzących się z uznanych instytucji sprawujących piecze
nad przestrzeganiem reguł bezpiecznej pracy. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy i Urzędu Dozoru Technicznego, badacze centralnego Instytutu
Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego,
eksperci – praktycy Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, przedstawią swój punk widzenia
w kluczowych dla bezpieczeństwa w magazynie sprawach.
Partnerzy techniczni działający w obszarze gospodarki magazynowej, podzielą się praktyczna wiedzą
na temat systemowych rozwiązań wpływających na
bezpieczeństwo pracy w magazynie. Połączenie wie-
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Temat numeru

Tematyką prewencji w zakresie bezpieczeństwa pracy przedstawią specjaliści i eksperci merytoryczni
Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej,
Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru technicznego, specjaliści i eksperci techniczni reprezentujący
firmy Arpol, Still Polska, Nestec.

Dzień drugi….eksploatacja – czy jest potrzebny

codzienny przegląd sprzętu i wyposażenia w magazynie, czy szkoda na to czasu, bo nic się nie stanie? Jaka
rolę spełnia codzienny przegląd, przed czym ochroni pracownika? Finał konkursu „BEZPIECZNA PRACA
W MAGAZYNIE”, który wyłoni firmę, najlepiej wypełniającą obowiązki prawne i eksploatacyjne w magazynie.
O eksploatacji i jej wpływie na bezpieczeństwo pracy
opowiedzą specjaliści i eksperci merytoryczni Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru technicznego
oraz specjaliści i eksperci techniczni reprezentujący
firmy Arpol, Still Polska, Nestec.

Dzień trzeci….szkolenia – czy szkolenia są po-

trzebne, jak wybrać dobre szkolenie? Wartość praktycznych ćwiczeń i nabywania umiejętności manu-

alnych podczas szkoleń. Certyfikacja szkoleń, co to
daje i komu to potrzebne? Szkoleniami zajmują się
instytucje i firmy, nie brakuje specjalistów w różnych
dziedzinach, możemy wybierać
Szkolenia mają bezdyskusyjny wpływ na poprawę
bezpieczeństwa pracy, podnoszą kulturę bezpieczeństwa, o najlepszych w tym obszarze rozwiązaniach
opowiedzą specjaliści i eksperci merytoryczni, Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru technicznego
oraz specjaliści i eksperci techniczni reprezentujący
firmy Arpol, Still Polska.
Dzień czwarty….warsztaty - w tym dniu odbędzie
się szkolenie z zakresu praktycznych umiejętności
udzielania pierwszej pomocy, po którym uczestnicy,
posiądą wiedzę niezbędną do udzielenia pomocy

przedmedycznej. Według przepisów pracodawca ma
obowiązek zapewnić sprawnie funkcjonujący system
udzielania pierwszej pomocy w zakładzie. Szkolenie
przeprowadzi zespół ratowników medycznych - doświadczeni trenerzy posiadający uprawnienia.
Szereg prostych czynności, jakich możemy się podjąć
na miejscu zdarzenia może uratować życie. Te pierwsze minuty od zdarzenia, w ocenie specjalistów są
najważniejsze, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest bardzo ważnym elementem w sytuacjach krytycznych. Dojazd służb na miejsce zdarzenia często przekracza 5 minut, zwykle docierają po
czasie, który w zależności od podjętych czynności,
decyduje o uratowaniu życia poszkodowanemu.
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE WWW.FBWM.PL

PARTNERZY FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE
Autor: Red. Foto: Log4

Bezpieczeństwo w magazynie, to bardzo złożony strukturalnie temat, obejmujący swym zakresem
całe spektrum dziedzin wzajemnie się przenikających, odpowiednia harmonia i wzajemne współdziałanie stwarza odpowiednie warunki do bezpiecznej pracy. W dobrze rozwiniętej gospodarce
funkcjonują systemy, które cały czas analizując rynek, dostarczają rozwiązania adekwatne do jego
potrzeb. Systemowe rozwiązania kształtowane są przez instytucje, które w Polsce mają bardzo bogatą tradycję i doświadczenie, przyczyniając się w istotny sposób do kształtowania właściwych postaw
i zachowań w zakresie bezpieczeństwa pracy.
Państwowa
Inspekcja
Pracy,
Urząd Dozoru Technicznego czy
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Państwowy Instytut Badawczy, to
czołowe instytucje, które znacząco wpływają na bezpieczeństwo
pracy w magazynach, centrach
dystrybucji i obszarach logistyki
wewnętrznej. Nie sposób mówić
o bezpieczeństwie pracy, bez
tych merytorycznych mentorów,
którzy mają ogromną wiedzę
i doświadczenie w tym względzie. I Forum Bezpieczeństwa
w Magazynie, korzysta z tej wiedzy i doświadczenia, dlatego gości przedstawicieli tych instytucji
w charakterze ekspertów.
Współczesny magazyn to obszar
nowoczesnego sprzętu i wyposażenia, przystosowanego do składowania i dystrybucji towarów
w różnych, czasami ekstremalnie
różniących się warunkach. Użytkowany sprzęt jest coraz nowocześniejszy i przystosowany do

warunków pracy uwzględniając
aspekty ergonomii i bezpieczeństwa pracy.
Na I Forum Bezpieczeństwa Pracy w Magazynie, dostawcy urządzeń i wyposażenia magazynu,
zaprezentują swoje najnowsze
rozwiązania w tej dziedzinie. Zaprezentowana zostanie aktualnie
najlepsza wiedza dotycząca bezpieczeństwa pracy przez merytorycznych i technicznych parterów.
NAUKOWY DECYDENT
W DZIEDZINIE
BEZPIECZEŃSTWA PRACY
Instytut jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo
problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Przedmiotem działania
Instytutu jest prowadzenie badań
naukowych i prac rozwojowych

prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy
w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia
celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.
Instytut jest państwową jednostką organizacyjną wyodrębnioną
pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym. Posiada osobowość prawną.

Centralny Instytut Ochrony Pracy
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16,
00-701 Warszawa,
Telefon: (22) 623 36 98
Fax: (22) 623 36 93, (22) 840 24 62
E-mail: kancelaria@ciop.pl
Website: www.ciop.pl
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NOTYFIKOWANY EKSPERT
TECHNICZNY DLA URZĄDZEŃ
TRANSPORTU BLISKIEGO
Urząd Dozoru Technicznego (UDT)
realizuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych
i wzrostu poziomu bezpieczeństwa
technicznego w Polsce poprzez
prowadzenie
profesjonalnych,
bezstronnych ocen i badań technicznych wykonywanych przez inspektorów UDT.
Podstawowy zakres działania UDT
określa art. 37 ustawy o dozorze
technicznym. Do głównych zadań Urzędu należy ocena zgodności
urządzeń
technicznych
z odpowiednimi przepisami i specyfikacjami technicznymi w fazach projektowania, wytwarzania
i eksploatacji. W ramach działań
prewencyjnych, edukacyjnych i informacyjnych UDT prowadzi także
działalność mającą na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji
wytwórców oraz użytkowników
w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych, uzgadnianie
programów szkoleń osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne, sprawdzanie
kwalifikacji osób wytwarzających,
naprawiających, modernizujących,
obsługujących i konserwujących
urządzenia techniczne oraz osób
wykonujących badania nieniszczące, a także certyfikowanie systemów jakości dotyczących urządzeń technicznych.
UDT jest autoryzowany i notyfikowany przez Komisję Europejską do
działania jako Jednostka Notyfikowana nr 1433 w zakresie 12 aktów
prawnych UE tzw. Nowego Podejścia, zgodnie z przepisami ustawy
o systemie oceny zgodności z dnia
30 sierpnia 2002 r. UDT-CERT,
jednostka certyfikująca systemy
zarządzania, wyroby i osoby prowadzi działalność certyfikacyjną,
ocenę zgodności oraz inspekcje
dobrowolne. Posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji: AC 078 w zakresie certyfikacji
systemów zarządzania, AC 088
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w zakresie certyfikacji osób, AC
100 w zakresie certyfikacji wyrobów i PL-VG-0010 w zakresie
weryfikacji rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych.
Działalność szkoleniową, popularyzującą bezpieczeństwo techniczne oraz zadania w zakresie
podnoszenia kwalifikacji zawodowych wytwórców i użytkowników
związanych z bezpieczną pracą
urządzeń technicznych realizuje
Akademia UDT. Szkolenia prowadzone są przez kadrę UDT - ekspertów z dużym doświadczeniem
zawodowym, znających specyfikę
branż, dla których realizowane są
szkolenia.
Centrala Urzędu Dozoru Technicznego znajduje się w Warszawie.
W skład UDT wchodzi 29 oddziałów terenowych, rozmieszczonych
na terytorium całej Polski oraz
Centralne Laboratorium Dozoru
Technicznego (CLDT)

Urząd Dozoru Technicznego
ul. Szczęśliwicka 34,
02-353 Warszawa
tel.: (+48) 22 57 22 100,
fax: (+48) 22 822 72 09
e-mail: udt@udt.gov.pl
Website: www.udt.gov.pl
STRATEGIA BEZPIECZNEJ PRACY
Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności
przepisów i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy, a także przepisów
dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy
zarobkowej.
Okręgowy
Inspektorat
Pracy
w Poznaniu obejmuje terytorialną

Tekst promocyjny

właściwością całe województwo
wielkopolskie o powierzchni 29
826,51 km2 (9,5% powierzchni
RP, zajmuje drugie miejsce w kraju
pod względem powierzchni i trzecie pod względem liczby ludności).

Okręgowy Inspektorat Pracy
w Poznaniu
ul. Św. Marcin 46/50,
61-807 Poznań
tel. 61 85 99 000 (centrala)
fax 61 85 99 003
E-mail: kancelaria@poznan.pip.gov.pl
Website: www.poznan.pip.gov.pl
RZECZNIK BEZPIECZEŃSTWA
W MAGAZYNIE
Polskie Stowarzyszenie Techniki
Magazynowej prowadzi działania
na rzecz promocji dobrych praktyk,
w działalności biznesowej, szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie
podnoszenia jakości, bezpieczeństwa i innowacyjności w obszarze
techniki magazynowej i transportu
wewnętrznego. Inicjuje oraz aktywnie wspiera przedsięwzięcia
edukacyjno-szkoleniowe, na rzecz
jakości usług dostawców i bezpieczeństwa w magazynie, a także
wspierania osób zarządzających
gospodarką magazynową i transportem wewnętrznym.
I FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE jest inicjatywa wpisującą się w działania PSTM na rzecz
kultury bezpieczeństwa i poprawy
jakości pracy. Stowarzyszenie jest
członkiem dwóch liczących się na
rynku europejskim, organizacji
technicznych, o szerokich kompetencjach doradczych we władzach
ustawodawczych Unii Europejskiej oraz wpływie na kształt normalizacji europejskiej. Pierwsza
z nich to European Federation of
Material Handling (FEM), Stowarzyszenie jest jej pełnoprawnym
członkiem i bierze czynny udział
w pracach tej liczącej się na europejskim rynku organizacji. Drugą
jest European Racking Federation
(ERF), nadrzędnej w Europie organizacji branży systemów regałów

magazynowych. Delegowani przez
Stowarzyszenie specjaliści, biorą
aktywnie brać udział w tworzeniu nowych jakościowo regulacji,
w branży regałów magazynowych
oraz obszarach dotyczących logistyki wewnętrznej.

Polskie Stowarzyszenie Techniki
Magazynowej
Ul. Szarych Szeregów 27/8,
60-462 Poznań,
Tel. +48 61 847 49 08;
Fax 61 847 45 67
E-mail: biuro@pstm.org.pl
Website: www.pstm.org.pl
INNOWACYJNY SYSTEM
BEZPIECZEŃSTWA WIZYJNEGO
Firma ARPOL funkcjonuje na rynku
zabezpieczeń od 1993 roku i specjalizuje się w dystrybucji elektronicznych systemów ochrony mienia. Posiadamy biura w Poznaniu,
Warszawie i Krakowie. ARPOL jest
importerem i wyłącznym lub autoryzowanym dystrybutorem kilku
najbardziej znaczących w branży
producentów jak Bosch Security
Systems, Geutebrück, Axis, Tamron, Satel, CIAS, Cardin, Assa Abloy.
Oferta obejmuje systemy: telewizji dozorowej, sygnalizacji
włamania i napadu, sygnalizacji
pożaru, nagłośnieniowe i konferencyjne, kontroli dostępu, automatyki i zdalnego sterowania.
Oferowane rozwiązania trafiają do
różnorodnych obiektów wymagających szczególnej ochrony, gdzie
podstawowym kryterium wyboru
jest jakość i niezawodność urządzeń, ich parametry techniczne
oraz możliwość rozbudowy i integracji różnych systemów ochrony.
Innowacyjny system nadzoru wizyjnego dostosowany do specyficznych potrzeb logistyki w Twojej
firmie, oparty o najnowszą techno-

logię i sprawdzoną, wszechstronną
platformę oprogramowania. Razem z naszą dbałością o zachowanie kompatybilności i wsparcia,
oferują one wysoki poziom bezpieczeństwa inwestycji umożliwiając integrację z istniejącymi systemami. Dodatkowo oferujemy nasz
Software Development Kit (SDK),
dzięki któremu inne systemy, np.
kontroli dostępu lub sygnalizacji
włamania, mogą być perfekcyjnie
zintegrowane z naszym całościowym rozwiązaniem. I, co bardzo
ważne, nasze produkty są dowolnie skalowalne, zawsze nadążając
za Twoimi potrzebami. Dostarczamy kompletny system i oferujemy
szczegółową analizę zagadnienia,
jak również indywidualne konsultacje naszych specjalistów w logistyce. Dodatkowo możesz skorzystać z naszych specjalizowanych
szkoleń zapewniając bezpośrednie
wsparcie dla Twoich pracowników.

Arpol A. Braszak R.Wybieralski sp.j.
ul. Kajki 1
60-545 Poznań
tel. +48 61 846-21-00
fax. +48 61 846-21-11
info@arpol.pl
www.arpol.pl
BEZPIECZNE SKŁADOWANIE
DŁUŻYC
Jesteśmy firmą inżynierską produkującą automatyczne systemy magazynowe i transportowe wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu.
Działając zgodnie z przysłowiem „od
pomysłu do przemysłu” jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie koncepcji,
konstrukcję, wytwarzanie oraz uruchomienie i serwis tworzonych przez
nas systemów magazynowych.
Główny obszar wykorzystania naszych rozwiązań to m.in:
-przemysł samochodowy i lotniczy,
-przemysł stalowy,
-przemysł maszynowy,
-przemysł zbrojeniowy,
-branża dystrybucyjna.

Baumalog Sp. z o.o.
Modlińska 10,
05-870 Błonie
Tel./Fax. +48 22 725 42 22
E-mail: info@baimalog.pl
Website: www.baumalog.pl
TECHNOLOGICZNE
BEZPIECZEŃSTWO OPON DO
WÓZKÓW WIDŁOWYCH
Continental jest jedynym w Europie producentem, który oferuje
pełny wybór opon zaspokajających
wszystkie wymagania dla każdego
typu pojazdów przemysłowych.
Continental jako jeden z największych na świecie koncernów oponiarskich prowadzi bardzo szeroki
zakres prac badawczych nad nowymi technologiami i rozwiązaniami. Jest prekursorem w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań
w gamie opon przemysłowych.
Jako pierwszy opracował oponą
superelastyczną, montowaną na
standardowych felgach do szybkiego montażu (tzw. oponę z SIT-em) oraz oponę superelastycznę
montowana bez użycia prasy (system CSEasy).
W swojej ofercie firma posiada:
-opony Pneumatyczne diagonalne
oraz radialne
-opony Superelastyczne
-MPT Radialne
-Opaski Superelastyczne.

Continental Opony Polska Sp. z o.o.
Aleja Krakowska 2A
02-284 Warszawa
Tel. +48 22 577 13 00
Fax. +48 22 577 13 01
E-mail: biuro@conti.de
Website: www.continental-cst.pl
AUDYTOR BEZPIECZEŃSTWA
ELOKON Logistics specjalizuje
się w nowoczesnych technikach
bezpieczeństwa i kontroli dla

Tekst promocyjny
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pojazdów transportu wewnętrznego i infrastruktury magazynowej.
Wśród szerokiego portfolio produktów znajdują się profesjonalne rozwiązania, które pozwalają zarządzać
ﬂotą wózków widłowych, wspomagają lub nadzorują pracę operatora
czy zabezpieczają obszary wąskich
korytarzy w magazynach wysokiego
składowania. Systemy te gwarantują przestrzeganie zasad BHP oraz
usprawniają procesy logistyczne.
ELOKON Logistics to także elastyczne podejście i możliwość dostosowania rozwiązań pod konkretne
oczekiwania Klientów oraz wsparcie
doświadczonych konsultantów.

PROFESJONALNE
BEZPIECZEŃSTWO
ROZWIĄZAŃ REGAŁOWYCH
Od ponad 13 lat firma oferuje
najwyższą jakość towarów i usług
swoim Klientom. W ofercie firmy
znajdą Państwo szeroką gamę regałów magazynowych oraz urządzeń stosowanych w transporcie wewnętrznym - przenośniki
i wózki AGV. Firma specjalizuje się
w regałach ruchomych wysokiego
składowania, przenośnikach rolkowych oraz systemach automatyki
magazynowej. Charakteryzuje się
rzetelnym i elastycznym podejściem do Klienta. Realizuje kompleksowe dostawy wyposażenia
wraz z profesjonalnym projektem,
doradztwem i montażem instalacji.

ELOKON Logistics Sp. z o.o.
ul. Tytoniowa 22,
04-228 Warszawa,
Tel. +48 22 812 71 38
E-Mail: logistyka@elokon.pl
Website: www.elokon-logistics.pl

Wykonuje eksperckie przeglądy kontrolne oraz prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Firma posiada
liczne miejsca referencyjne w Polsce
i za granicą. Jej klienci chętnie realizują
z nią kolejne inwestycje lub rozbudowy. Dostarczane przez firmę wyposażenie wytwarzane jest z zachowaniem
najbardziej surowych norm europejskich. Firma jest członkiem Polskiego
Stowarzyszenia Techniki Magazynowej.

PREWENCYJNA INFORMACJA
Przedsiębiorstwo
wyspecjalizowane w projektowaniu i produkcji
wyświetlaczy LED i wielkoformatowych tablic elektronicznych do
zastosowań przemysłowych. Nastawione jest przede wszystkim
na tworzenie urządzeń o trwałości
min. 10 lat, dla których powołało
do życia markę NESTEC. Najszerszą
grupę w ofercie stanowią urządzenia wspierające szeroko rozumiane
bezpieczeństwo: liczniki dni bez
wypadku, osób na obiekcie, wyświetlacze komunikatów ostrzegawczych czy dynamiczne strzałki
kierunkowe. Przedsiębiorstwo powstało jako firma rodzinna i działa
nieprzerwanie od 1992 roku.

P.U.H. NESTOR
ul. Ogrodowa 3
76-004 Sianów
tel./fax 94 342 22 93
E-mail: biuro@nestec.pl
Website: www.nestec.pl
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Olejnik Systemy Magazynowe Sp. z o.o.
ul. Przedpole 1
02-241 Warszawa
tel.: +48 22 868 09 72..73
www.olejnik.pl
INTELIGENTNE BEZPIECZEŃSTWO
SPRZĘTOWE
STILL jest wiodącym dostawcą inteligentnego sterowania logistyki wewnętrznej. Firma znana jest na całym
świecie z konstruowania i produkcji
wysokiej jakości urządzeń do transportu poziomego z napędem elektrycznym, Diesla i gazowym - i to już od
ponad 90 lat! Jednym z powodów jest
fakt, ze w przypadku wszystkich wózków i urządzeń przykładamy szczególną wagę do właściwości ułatwiających
pracę.

Tekst promocyjny

W stałej ofercie firmy znajdują się
nowe i używane:
-wózki czołowe z napędem spalinowym lub elektrycznym,
-wózki z zakresu techniki magazynowej (w tym komisjonujące)
-wózki platformowe i ciągniki
-wózki do zastosowań specjalnych,
np. pracy w chłodni,
-systemy regałowe.
Zaangażowanie firmy i odpowiedzialność nie kończy się jednak
wraz z dostawą wózków - dzięki
wzorcowej strategii serwisowej firma troszczy się o pełną gotowość
do eksploatacji przez cały okres
użytkowania pojazdów. Gęsta sieć
serwisowa jest najlepszym gwarantem szybkiego dojazdu i krótkiego czasu reakcji.
STILL Polska oferuje również szereg innowacyjnych rozwiązań, jak
np. wózki z napędem hybrydowym, system optymalizujący zużycie energii Blue-Q czy usługę STILL
Report – internetowe narzędzie
pozwalające na pełną i przejrzystą
kontrolę floty z dowolnego miejsca, oraz systemy regałowe.
Pracownicy firmy pomagają w wyborze nie tylko samego wózka widłowego ale także dogodnego sposobu finansowania. Bogata oferta
zawiera m.in. leasing oraz wynajem krótko- i długoterminowy. Relacje firmy z klientem opierane są
na profesjonalizmie i przejrzystości działań, dzięki czemu obie strony odnoszą korzyści i satysfakcję

ze współpracy.
STILL Polska Sp. z o.o.
ul. Składowa 11, Żerniki
62 – 023 Gądki
Tel: 61 66 86 100
Fax: 61 66 86 18
E-mail: info@still.pl
Website: www.still.pl

WYBIERAMY „LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE”
Autor: Red. Foto: Log4

Obszar gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej jest miejscem, gdzie ogniskuje się szereg
złożonych operacji łańcucha logistycznego. Oceniając bezpieczeństwo pracy w magazynie, należy
brać pod uwagę szereg czynników, które mają wpływ bezpośredni lub pośredni na stopień zagrożenia w miejscu pracy. Portal log4.pl obserwuje rozwijający się dynamicznie rynek gospodarki magazynowej, na którym coraz więcej jest nowatorskich w swej istocie rozwiązań, znacznie poprawiających bezpieczeństwo pracy. Rozwiązania techniczne w połączeniu z regulacjami prawnymi, które
jednoznacznie określają sytuacje i zachowanie w miejscu pracy, przy ich stosowaniu w praktyce, dają
wymierne efekty.

Portal Log4.pl z zespołem ekspertów wywodzących
się z instytucji i uznanych jednostek naukowo-badawczych działających w obszarze bezpieczeństwa
pracy, ogłosił konkurs pt. „Bezpieczna praca w magazynie”. Kapituła Konkursu, składająca się ze specjalistów i ekspertów w swych dziedzinach, oceni stan
bezpieczeństwa pracy w firmie uczestniczącej w konkursie, a zwycięzca otrzyma tytuł „Lidera bezpiecznej
pracy w magazynie”.
Ocenie będą podlegały zagadnienia dotyczące:
1) Wymagań ogólnych obiektu, dokumentacja, DTR,
regulaminy, plany ewakuacyjne,
2) Dróg komunikacyjnych, oznakowania, dostosowania do środków transportu,
3) Wydzielenia stref składowania, zabezpieczenia,
4) Systemów ochronnych i alarmowych.
5) Wózków widłowych i innego sprzętu transportowego,
6) Regałów magazynowych,
7) Organizacji pracy i szkoleń, stanowiskowych, BHP,
pierwszej pomocy.

METODOLOGIA
Kapituła konkursu „BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE” złożona ze specjalistów reprezentujących uznane jednostki naukowo-badawcze, a także instytucje
dla których bezpieczeństwo eksploatacji sprzętu
i wyposażenia magazynu, jest ważnym elementem
ich działalności. Ustaliła sposób oceny i wyboru „LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE”.
Podstawą oceny i wyboru „LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE” jest ankieta zawierająca 54 pytania, z których 43 – to pytania zamknięte, a 11 – to pytania otwarte. Pytania dotyczą obszarów związanych
z działalnością firmy, gdzie realizowane są procesy
składowania i dystrybucji towarów. Analizie poddane
zostaną odpowiedzi dotyczące, danych informacyjnych o firmie i obiektach, wymagań ogólnych obiektu
magazynowego, organizacji transportu i dróg komunikacyjnych, systemów ochronnych i alarmowych,
wózków widłowych i sprzętu transportowego, regałów magazynowych oraz organizacji pracy, szkolenia
BHP i pierwszej pomocy.

CEL KONKURSU
Celem projektu jest podniesienie świadomości bezpiecznej pracy w magazynie wszystkich uczestników
procesów operacyjnych, określenie czynników mających
znaczący wpływ na bezpieczeństwo pracy. Promocja innowacji technicznych i technologicznych podnoszących
bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń oraz systemów
składowania towarów.
Cel projektu zrealizowany będzie poprzez:
• powołanie kapituły konkursu
• ustalenie zakresu i metodyki oceny danych
• zebranie niezbędnych danych
• przeprowadzenie analiz danych
• opracowanie wniosków z analiz
• opracowanie klasyfikacji bezpieczeństwa eksploatacji
Wymienione działania, są głównymi etapami realizacji
konkursu, stanowiącymi merytoryczne komponenty,
opracowania standardów bezpieczeństwa eksploatacji.

Temat numeru
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Na pytania zamknięte respondenci udzielają odpowiedzi tak lub nie, natomiast w pytaniach otwartych
respondenci, twierdzące odpowiedzi musza uzasadnić opisowo –dopuszcza się dokumentację zdjęciową
i inna potwierdzająca opisane treści.

Jacek Kurasz - Członek Kapituły Konkursu, Urząd Dozoru
Technicznego

Punktacja w pytaniach zamkniętych jest zero jedynkowa, czyli za odpowiedź na TAK - 1 pkt, za odpowiedź na NIE - 0 pkt, w pytaniach otwartych odpowiedzi punktowane są od 1 do 5 pkt. Maksymalna ilość
punktów jaką można uzyskać wynosi 98, z czego 43
punkty za pytania zamknięte, a 55 punktów za pytania otwarte. Suma punktów decyduje o zajętym miejscu, zdobywca największej ilości punktów otrzyma
tytuł „LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE”
W sytuacji jednakowej ilości punktów uzyskanych
przez uczestników, o wyłonieniu zwycięzcy decyduje
głosowanie członków Kapituły Konkursu.

Marcin Milanowicz - Członek Kapituły Konkursu, Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

KAPITUŁA KONKURSU
Kapitułę konkursu „Bezpieczna praca w magazynie”
tworzą specjaliści reprezentujący uznane jednostki
naukowo-badawcze, a także instytucje dla których
bezpieczeństwo eksploatacji sprzętu i wyposażenia
magazynu, jest ważnym elementem ich działalności.
Andrzej Szymkiewicz – Przewodniczący Kapituły Konkursu, Portal Log4.pl

Marcin Bajson - Członek Kapituły Konkursu, Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej

Rafał Lisek - Członek Kapituły Konkursu, Państwowa Inspekcja Pracy
Sławomir Halusiak - Członek Kapituły Konkursu, Politechnika Łódzka
Grono specjalistów wywodzące się ze środowisk naukowo-technicznych, jest gwarantem wiarygodnych ocen.
EVENT
I Forum Bezpieczeństwa w Magazynie, na którym nastąpi
podsumowanie wyników konkursu „BEZPIECZNA PRACA
W MAGAZYNIE” i przyznanie tytułu „Lider Bezpiecznej
Pracy w Magazynie”. I Forum Bezpieczeństwa w Magazynie, to wydarzenie, które w całości jest poświęcone
problematyce bezpieczeństwa pracy w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej. Wydarzenie, które ma ambicję stać się jednym z ważniejszych imprez,
w obszarze logistyki wewnętrznej i magazynowej, promującej bezpieczną eksploatację sprzętu i wyposażenia.

INSTYTUCJE KONTROLUJĄCE BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY CZ. I
Autor: Anna Krawczyk, specjalista ds. bhp. Foto: Log4

Schemat organizacyjny systemu ochrony pracy w Polsce zawiera zestawienie podmiotów (takich jak
parlament, rząd resorty i inne urzędy państwowe, organy kontroli, pracodawcy, organizacje związkowe, instytuty naukowo – badawcze) z uwzględnieniem ich wzajemnych powiązań.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i warunkami pracy sprawują organy zewnętrzne takie
jak:
• Państwowa Inspekcja Pracy (PIP),
• Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS),
• Państwowa Straż Pożarna (PSP),
• Urząd Dozoru Technicznego (UDT),
• Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska
(PIOŚ),
• Urząd Nadzoru Budowlanego
• Wyższy Urząd Górniczy (WUG),
• Inspekcja Transportu Drogowego (ITD),
• Związki Zawodowe które mogą być organem zarówno zewnętrznym jak i wewnętrznym,
Wewnątrz zakładu nadzór sprawuje powołana
przez pracodawcę Służba bhp, może to być społeczna inspekcja pracy, a także komisja bhp.
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NADZÓR JEST TO PRAWO DO WYDAWANIA
DECYZJI I EGZEKWOWANIA ICH WYKONANIA
Mogą to być decyzje nakazu - np. usunięcia stwierdzonych uchybień dotyczących przepisów i zasad
bezpieczeństwa lub higieny; wstrzymania prac, gdy
naruszenie przepisów i zasad powoduje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników lub innych osób; skierowania do innych prac pracowników
zatrudnionych przy pracach, do których nie posiadają
odpowiednich uprawnień lub kwalifikacji, albo zaprzestania działalności przez zakład lub jego część,
gdy stan warunków w tym zakładzie zagraża życiu lub
zdrowiu pracowników.
Decyzja sprzeciwu - przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy, jeżeli
dopuszczenie do uruchomienia mogłoby spowodować bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników.
Także decyzja wystąpienia - np. w sprawie usunięcia
naruszeń, nie wymagających wydania nakazu, a także,
np. wyciągnięcia konsekwencji wobec osób winnych
naruszeń przepisów.
Egzekwując wydane decyzje, inspektor organu nadzorczego może ukarać osobę odpowiedzialną za
naruszenie przepisów dotyczących kontrolowanej
dziedziny, mandatem karnym lub skierować wniosek
o ukaranie do sądu rejonowego.
OBOWIĄZKI PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY
Ustawa nałożyła na PIP, a tym samym na inspektorów pracy, obowiązek nadzorowania i kontrolowania
przestrzegania przez pracodawców m. in.:
• przepisów dotyczących stosunku pracy, np. umów,
wynagrodzeń i innych świadczeń, urlopów, ochrony pracy kobiet i młodocianych oraz osób niepełnosprawnych. Stosunek pracy to zatrudnienie na

podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru,
mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę;
• przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy zarówno w funkcjonujących zakładach, jak
i przy projektowaniu ich budowy lub modernizacji
oraz przy przejmowaniu do eksploatacji zakładów
nowych, modernizowanych i przebudowywanych;
zasady bhp - to nie pisane literą prawa (nie ujęte w żadnym przepisie bhp) reguły, metody postępowania ukształtowane w procesie pracy oraz
wynikające z doświadczenia życiowego, wiedzy
tech¬nicznej i logicznego rozumowania, których
przestrzeganie służy ochronie życia lub zdrowia
pracownika i tym samym zapewnieniu faktycznego bezpieczeństwo pracy. Zasady bhp najczęściej
odnoszą się do bezpieczeństwa pracy w poszczególnych branżach lub zawodach i powinny być ujmowane np. w dokumentacji techniczno-ruchowej
oraz w instrukcjach stanowiskowych bhp;
• wymagań bhp przy projektowaniu i wytwarzaniu
maszyn, urządzeń oraz narzędzi pracy;
• wymagań bhp przy produkcji wyrobów i opakowań, których użytkowanie mogłoby spowodować
zagrożenie dla zdrowia i życia;
• wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w ustawie z 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U.
nr 76, póz. 811).
Obowiązkiem inspekcji pracy jest ponadto:
• ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika, określonym zwłaszcza w Kodeksie pracy, związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej, oraz
udział w postępowaniu w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego, a w tym wnoszenie
powództw i - za zgodą zainteresowanej strony (pracownika) - uczestniczenie w postępowaniu przed
sądem pracy;
• udział w badaniu okoliczności oraz analizowaniu
przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także kontrolowanie czy pracodawca stosuje odpowiednie środki zapobiegające tym wypadkom;
• współdziałanie z organami ochrony środowiska w kontroli przestrzegania przez pracodawców
-
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przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środowiska;
• udzielanie porad i informacji z zakresu prawnej
i technicznej ochrony pracy.
Inspektor pracy może także skontrolować czy pracodawca zapewnił bezpieczne i higieniczne warunki pracy:
• osobom zatrudnionym na innej podstawie niż stosunek pracy;
• uczniom i studentom odbywającym zajęcia
(np. praktykę) w zakładzie, lecz nie będącym pracownikami tego zakładu;
• osobom wykonującym prace społecznie użyteczne, lecz nie na podstawie stosunku pracy;
• pensjonariuszom zakładów karnych, domów poprawczych oraz żołnierzom służby czynnej wykonującym pracę w danym zakładzie.
W celu sprawnego wypełniania funkcji kontrolnych inspektorzy pracy mają prawo do:
• swobodnego wstępu na teren, do obiektów i pomieszczeń zakładu pracy oraz przeprowadzania kontroli bez uprzedzenia o każdej porze dnia i nocy - jedynie za okazaniem ważnej legitymacji służbowej;
• sprawdzania tożsamości osób wykonujących pracę
na terenie kontrolowanym;
• przeprowadzania oględzin obiektów, stanowisk
pracy, maszyn i urządzeń oraz przebiegu procesów
technologicznych i procesów pracy;
• żądania od pracodawcy oraz wszystkich jego pracowników (nawet byłych!) informacji - pisemnych
lub ustnych - w sprawach objętych kontrolą, a nawet wzywania i przesłuchiwania tych osób w związku z kontrolą;
• żądania okazania inspektorowi akt osobowych pracowników, decyzji wydanych przez inne organy nadzoru i kontroli, dokumentów dotyczących budowy,
przebudowy lub modernizacji oraz uruchomienia
zakładu, dokumentacji technicznej itp., ekspertyz,
wyników badań i pomiarów dotyczących produkcji,
środowiska pracy bądź innej działalności zakładu,
a także dostarczenia mu próbek surowców i materiałów używanych lub wytwarzanych w produkcji pod warunkiem, że mają one związek z przeprowadzaną kontrolą;
• rejestrowania za pomocą np. magnetofonu, kamery lub aparatu fotograficznego przebiegu kontroli
(zwłaszcza oględzin);
• sporządzania odpisów lub wyciągów z dokumentów.
OBOWIĄZKI PRACODAWCY WOBEC
INSPEKTORA PRACY
W związku z wizytą inspektora pracy pracodawca jest
obowiązany:
• zapewnić warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli (np. samochód na rozległym lub położonym w różnych miejscach placu
budowy);
• umożliwić wstęp do zakładu towarzyszącym inspektorowi biegłym lub specjalistom posiadającym
imienne upoważnienie wydane przez okręgowego
lub głównego inspektora pracy;
• terminowe dostarczenie żądanych przez inspektora informacji lub danych;
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OBOWIĄZKI INSPEKTORA PRACY WOBEC
PRACODAWCY I JEGO PRACOWNIKÓW
Inspektor pracy jest zobowiązany:
• wstępując do zakładu okazać ważną legitymację
służbową (zakład nie musi wystawiać przepustki);
• przed podjęciem czynności kontrolnych zgłosić
swoją obecność pracodawcy (chyba, że inspektor
uzna, iż takie zawiadomienie mogłoby wpłynąć na
obiektywny wynik kontroli, np. pracodawca zdążyłby usunąć z miejsca pracy osoby wykonujące pracę
„na czarno” lub niezgodnie z przepisami bhp);
• sprawdzając tożsamość osoby wykonującej pracę
okazać legitymację służbową w taki sposób, aby
osoba ta mogła odczytać i zanotować (jeżeli chce
to zrobić) dane osobowe inspektora;
• podczas wykonywania czynności kontrolnych
przestrzegać przepisów bhp i przeciwpożarowych
(np. nie palić w miejscu niedozwolonym, założyć
kask i inne ochrony indywidualne, jeśli w danym
miejscu zakładu są wymagane);
• przestrzegać - również po zakończeniu pracy
w PIP - przepisów o ochronie informacji niejawnych
(np. danych technologicznych i produkcyjnych, danych osobowych itp.);
• nie wchodzić w jakiekolwiek interesy z podmiotami kontrolowanym.
UPRAWNIENIA PRACODAWCY
WOBEC INSPEKTORA PRACY
Pracodawca ma prawo:
• otrzymać od inspektora pracy kopię protokołu pokontrolnego;
• zgłosić w terminie 7 dni - przed podpisaniem protokołu - pisemne, umotywowane zastrzeżenia do
ustaleń zawartych w protokole;
Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje dalszych kroków inspektora np. zastosowania przez niego środków prawnych w celu wyegzekwowania usunięcia nieprawidłowości.
• w przypadku stwierdzenia przez instancję odwoławczą (okręgowego inspektora pracy) zasadności
zastrzeżeń - otrzymać od inspektora zmieniony lub
uzupełniony protokół.
Źródła: ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589
z późn. zm.).

BEZPIECZEŃSTWO SIĘ OPŁACA
Autor: Wojciech Podsiadły. Foto: Still

Wielu przedsiębiorców postrzega wydatki na bezpieczeństwo jako koszt. Okazuje się jednak, że
zwiększenie nakładów na ochronny sprzęt, szkolenia i wprowadzenie procedur wymiernie przekłada się na efektywność wykonywania zadań intralogistycznych i po prostu się opłaca. Według danych
Health and Safety Executive, brytyjskiej instytucji zajmującej się BHP, związane z wypadkami przy
pracy roczne koszty dla gospodarki Zjednoczonego Królestwa, sięgają 5,6 miliarda funtów. Największe nakłady wiążą się z wydarzeniami skutkującymi śmiercią i kalectwem, trwale wyłączającymi poszkodowanego z rynku pracy. Gdy przyjrzymy się przyczynom najpoważniejszych wypadków, okazuje się, że wielu z nich – a co za tym idzie, ich kosztów – można było uniknąć.
W większych zakładach, posiadających kilkadziesiąt
wózków, wartym wdrożenia rozwiązaniem jest oprogramowanie do zarządzania flotą. Tego typu software
pozwala jednoznacznie identyfikować sprawców kolizji
czy obliczać wydajność każdego z operatorów. Dzięki
temu, można bez trudu wskazać osoby, które wymagają
doskonalenia kompetencji.
WÓZEK GOTÓW DO AKCJI

Ponad połowę śmiertelnych zajść można zakwalifikować do 4 grup przyczynowych. 25% zgonów w miejscu pracy spowodowanych jest upadkiem z wysokości, 14% - kontaktem z ruchomymi maszynami, 13%
potrąceniem przez przemieszczający się pojazd, natomiast 10% - uderzeniem przez spadający obiekt.
Dzięki usprawnieniom w procesach logistycznych
można przeciwdziałać tym sytuacjom i zwiększyć
efektywność pracy przedsiębiorstwa.
OPERATOR PRECYZYJNY JAK CHIRURG

Co ciekawe, z perspektywy intralogistyki, środki
bezpieczeństwa – zamiast ograniczać efektywność
– mogą wpływać na nią korzystnie. Jednym z najbardziej jaskrawych przejawów tej zależności jest
kwestia eliminowania zagrożenia uderzeniem spadających elementów regału dzięki szkoleniom operatorów. Przyczyną wypadków związanych z zawaleniem
się infrastruktury magazynowej rzadko jest pojedyncze uderzenie. Tego typu wypadki wiążą się zazwyczaj
z wielokrotnymi kolizjami osłabiającymi konstrukcję.
– W pewnym stopniu, ryzyko obrażeń związanych
z upadkiem elementów konstrukcyjnych można ograniczyć dzięki inwestycji w regały wysokiej jakości oraz
wózki z wytrzymałym dachem ochronnym – mówi Tomasz Sobczak, Regionalny Dyrektor Handlowy w firmie STILL Polska. – Jednak lepsze efekty przynieść
mogą dodatkowe praktyczne zajęcia dla operatorów.
Dobrze wyszkolona kadra nie tylko powoduje mniej
wypadków, ale również wykonuje zadania bardziej
efektywnie – dodaje Tomasz Sobczak.

Obok praktycznych umiejętności obsługi sprzętu,
ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa pracowników,
infrastruktury magazynowej i ładunków ma znajomość
i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. Według
danych GUS z 2012 r., utrata kontroli nad maszyną lub
środkami transportu jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy. Tego typu incydenty mogą
po części wynikać z zaniedbań w przygotowaniu urządzeń. – Istnieje szereg czynności, które powinny zostać
wykonane przed rozpoczęciem użytkowania wózka
widłowego. Zanim operator zacznie pracę, powinien
każdorazowo skontrolować sprawność mechanizmu
kierowniczego i mechanizmu podnoszenia, funkcjonowanie urządzeń kontrolno-pomiarowych, działanie
sygnału dźwiękowego i oświetlenia oraz stan: ogumienia, dachu ochronnego, osprzętu i układu napędowego,
itd. – mówi Tobiasz Jakubczak, prowadzący „Akademię
Bezpieczeństwa STILL” – Nieprawidłowe funkcjonowanie dowolnego z tych układów może skutkować utratą
kontroli nad wózkiem lub zmniejszeniem szans na spostrzeżenie potencjalnego zagrożenia.
Może wydawać się, że wdrożenie procedur bezpieczeństwa i kontrola ich przestrzegania jest trudnym i żmudnym procesem. Często jednak, by ograniczyć liczbę
wypadków, wystarczą proste działania. Warto rozważyć
prowadzenie regularnych szkoleń z zakresu bezpiecznego użytkowania sprzętu, gdzie pokazuje się prawdziwe, bezpośrednie konsekwencje zaniedbań. Ciekawym
rozwiązaniem jest również stworzenie dla operatorów
kart kontroli pojazdu lub wdrożenie systemów automatycznej diagnostyki wózków.
Działania prewencyjne to zagadnienie dotyczące pracowników wszystkich branż. Wypadkom ulega rocznie
90 000 osób zatrudnionych w naszym kraju. Jednak
szczególnie powinni zainteresować się nimi właściciele,
zarządcy i BHP-owcy przedsiębiorstw segmentu przetwórstwa przemysłowego. To w tym sektorze ma miejsce 32% odnotowanych w Polsce wypadków przy pracy.
-

Kultura bezpieczenstwa
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NAJMOCNIEJSZE TABLETY NA ŚWIECIE
Źródło: Panasonic. Foto: FZ-X1

Podczas tegorocznych targów IFA Panasonic zaprezentował najbardziej wytrzymałe na świecie 5-calowe tablety, które dodatkowo oferują funkcjonalności smartfonu, jak np. możliwość łączności głosowej. Modele FZ-E1 oraz FZ-X1, należące do linii Toughpad, wytrzymują upadek z wysokości do 3
metrów i zanurzenie w wodzie do 1,5 metra. Urządzenia trafią do sprzedaży w listopadzie tego roku.
Nowe tablety klasy fully rugged, Toughpad FZ-E1
oraz Toughpad FZ-X1, działają odpowiednio w oparciu o system operacyjny Winsows Embedded 8.1
Handheld i Android™ 4.2.2. Parametry urządzenia
w zakresie wytrzymałości wykraczają poza standard
MIL-STD-810G oraz spełniają wymagania certyfikacji IP68, co oznacza, że tablety są w stanie pracować
w najbardziej ekstremalnych warunkach terenowych
i atmosferycznych. Toughpady FZ-E1 i oraz FZ-X1 wytrzymują upadek z wysokości do 3 metrów, nawet na
betonową powierzchnię. Ponadto pełna szczelność
urządzeń chroni je przed wnikaniem kurzu oraz umożliwia zanurzenie w wodzie na głębokość do 1,5 metra
przez maksymalnie 30 minut. Z kolei dzięki wbudowanemu podgrzewaniu, mogą pracować w temperaturze od -20° do 60°C. Są także odporne na uderzenia,
wstrząsy, wibracje oraz dużą wilgotność.

korzystanie z urządzeń nawet w grubych rękawicach
roboczych. Dodatkowo modele wyposażono w czujnik deszczu, który pozwala operować nimi nawet
podczas bardzo intensywnych opadów, wykrywając
wówczas jeden punkt dotykowy.

Dzięki antyrefleksyjnemu wyświetlaczowi HD
(1280x720), tablety zapewniają wyraźny i czytelny
obraz nawet przy dużym nasłonecznieniu. Wielodotykowy, wzmocniony ekran pozwala na obsługę do
10 aktywnych punktów jednocześnie oraz umożliwia

FZ-E1 i FZ-X1 to pierwsze wzmocnione urządzenia
z linii Toughpad, oferujące łączność głosową. Oba
modele zapewniają funkcje transmisji głosu i danych
w technologii 4G LTE/3G/GPRS.
czytaj dalej 
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Tablety Toughpad FZ-E1 i FZ-X1 mają wbudowany
aparat 8 Mpx z lampą błyskową LED zlokalizowany na
tylnej ścianie urządzenia oraz aparat 1.3 Mpx, znajdujący się z przodu. Ponadto oferują szerokie możliwości konfiguracyjne, takie jak zintegrowany czytnik
kodów kreskowych 1D/2D oraz port rozszerzeń, który
umożliwia dostosowanie urządzeń do indywidualnych potrzeb użytkowników. Z kolei dzięki programowalnym klawiszom funkcyjnym mają oni możliwość
uruchamiania najważniejszych aplikacji i narzędzi za
pomocą jednego przycisku.

WYPOSAŻONY W UNIKALNE FUNKCJE SMARTFON
Źródło: Caterpillar. Foto: Caterpillar

Cat®B15Q, najnowszy wyjątkowo wytrzymały smartfon Caterpillara, debiutuje na polskim rynku w przedsprzedaży w euro.com.pl. Cat®B15Q jest
pierwszym tak odpornym smatfonem z najnowszą wersją Android 4.4 KitKat. Wyposażony w unikalne funkcje: Wet Finger Tracking, aplikacje: system
śledzenia rekinów czy wyjątkowo przydatne możliwości jak Dual SIM stanie
się hitem wśród smartfonów. CatB15Q to kolejny smarfon firmy Caterpillar
(po B15), produkującej telefony dla wszystkich, którzy prowadzą aktywny
tryb życia czy pracują w ciężkich warunkach a przy tym podążają za nowinkami technicznymi. CatB15Q jest pierwszym tak wytrzymałym smartfonem
wyposażonym w najnowszy system operacyjny (Android 4.4 KitKat) i dwurdzeniowy procesor 1,3GHz, co sprawia że można go wykorzystywać nie tylko podczas pracy w trudnych warunkach, ale również do zabawy.
i nawet do 22 dni pracy w trybie czuwania a pracować
może w temperaturze od -20 do +55 stopni C o czym
świadczy standard militarny 810G.
Aparat wyposażono w ciekawe aplikacje: Waves Audio umożliwiająca tworzenie i edycję plików dźwiękowych czy SwiftKey Keyboard przyspieszająca i ułatwiająca pisanie po ekranie. Miłośników morskich
wypraw zapewne zainteresuje zainstalowany system
śledzenia rekinów. Smatfon Cat®B15Q o wymiarach
125x69.5x14.95mm i wadze 170g wyposażony jest
dwurdzeniowy procesor 1,3 GHz i 1GB pamięci operacyjnej. Telefon posiada 4GB wbudowanej pamięci
z możliwością rozszerzenia do 32 GB za pomocą karty
microSD.

B15Q to elegancki i solidny aparat z 4-calowym ekranem, komunikacją bezprzewodową (Bluetooth v 4.0),
GPS, większym głośnikiem i mikrofonem z podwójną
redukcją szumów, dzięki którym można prowadzić
rozmowy nawet w bardzo głośnym otoczeniu. 5-megapikselowy aparat z lampą błyskową LED pozwala
kręcić filmy jakości HD a przednia kamerka umożliwia prowadzenie wideorozmów. Wyjątkową funkcją
jest Wet Finger Tracking, umożliwiająca korzystanie
z ekranu nawet w przypadku, gdy sam ekran lub palce
są mokre. B15Q zaprojektowano tak, aby mógł wytrzymać więcej niż kilka uderzeń i zadrapań.
Obudowa telefonu wykonana została z anodyzowanego aluminium z gumowymi elementami a ekran
z odpornego na uszkodzenia i zarysowania szkła Corning®Gorilla®Glass2. Ponadto aparat jest wodoodporny* (30 minut w zanurzeniu do 1m głębokości),
pyłoszczelny i wstrząsoodporny (wytrzymuje m.in.
upadek z 1.8 metra) co gwarantuje certyfikat IP67*.
Bateria B15Q pozwala na ponad 16 godzin rozmów
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KOMPAKTOWY HYSTER FORTENS
Źródło: Hyster Europe. Foto: Hyster Europe

Seria kompaktowych wózków widłowych Hyster® Fortens® z superelastycznymi oponami, została opracowana specjalnie do wysokiego składowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni. - W miejscach,
gdzie przestrzeń jest na wagę złota, kierownicy operacyjni nie muszą przejmować się tym, czy udźwig
wózka będzie zgodny z konkretnymi wymaganiami, muszą jedynie zwracać uwagę na to, czy dostępna
ilość miejsca umożliwi manewrowanie wózkiem - mówi Kate Pointeau, kierownik ds. marki w firmie
Hyster.
Kompaktowe wózki Hyster Fortens z superelastycznymi oponami, dostępne są w wersjach o udźwigu
od dwóch do siedmiu ton. Przemyślane rozwiązanie podwozia oraz konstrukcja przeciwwagi i rozmieszczenie podzespołów wewnętrznych zaowocowały powstaniem wózka widłowego Hyster Fortens
o udźwigu siedmiu ton, zajmującego tyle samo miejsca, co standardowy wózek czterotonowy i oferującego niezrównaną wydajność na ograniczonej przestrzeni.
- W przypadku innych marek wybór wózka widłowego o mniejszym obrysie często oznacza wybór wózka
dysponującego mniejszym udźwigiem, co przekłada
się na większą liczbę godzin pracy lub rozmiar floty - dodaje Kate. - Jednak dzięki wytrzymałym na
obciążenia, kompaktowym modelom wózka Hyster
Fortens, ten sam udźwig może zostać osiągnięty przy
zastosowaniu mniejszego podwozia, zapewniając
wysoką wydajność produkcyjną na mniejszych przestrzeniach.
Dzięki kompaktowej ramie i mniejszemu rozstawowi osi, seria kompaktowych wózków Hyster Fortens
S6.0-7.0FT dostępna jest w wersji zasilanej olejem
napędowym i gazem LPG, co czyni ją idealną do zastosowania przy ciężkich pracach wewnątrz budynków, takich jak magazyny zwojów papieru. Nawet po
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zamontowaniu przedniego osprzętu, jak np. chwytak
do zwojów papieru, seria S6.0-7.0FT zapewnia doskonałą widoczność i wytrzymałość podczas podnoszenia na dużą wysokość, przy kompaktowej konstrukcji podwozia oraz wysokiej stabilności masztu.
W klasie o mniejszym udźwig, seria zasilanych gazem LPG kompaktowych wózków Hyster Fortens
S2.0-3.5FT jest idealna do wysokowydajnej obsługi
materiałów wewnątrz budynków, zapewniając siłę,
trwałość i niezawodność, nawet w najcięższych zastosowaniach i odznaczając się jednym z najmniejszych obrysów w tym sektorze.
Seria wózków Hyster Fortens S4.0-5.5FT, przystosowana do wysokowydajnej obsługi materiałów wewnątrz budynków, dostępna jest w konfiguracjach
Fortens Advance i Fortens Advance+. - Wybierając
„właściwy” wózek widłowy, spełniający konkretne
wymagania stawiane przez zakres zastosowania wózka, kierownicy operacyjni mogą znacząco zmniejszyć
koszty eksploatacji oraz zwiększyć wydajność produkcyjną - dodaje Kate. Ta kompletna gama wózków
widłowych Hyster® Fortens® zapewnia wysoką wydajność produkcyjną, ergonomię pracy operatora
oraz niezawodność we wszelkich wymagających warunkach roboczych. Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.zeppelin-polska.com

I FORUM BEZPIECZEŃSTWA
W MAGAZYNIE
HALA 3A
Organizator:

Partnerzy
merytoryczni:

Partnerzy
techniczni:

Competence in Video Security

URZĄDZENIA OCHRONNE W SYSTEMACH REGAŁOWYCH
Autor: Tomasz Chojnacki. Foto: ESPERTO

Co interesującego można napisać na tak prozaiczny temat jaki został przedstawiony powyżej? Banalne
w zastosowaniu, budowie i „obsłudze” urządzenia, opisane już setki razy we wszelkiej maści artykułach
prasowych, katalogach i wielu innych miejscach, są wciąż tematem, na który można jeszcze coś napisać.
Tym razem będzie to praktyczne spojrzenie na kwestię stosowania tych urządzeń. O tym, że ochraniacze
stosować trzeba i ile to zalet z nich płynie, opisano już tu i tam... Nie było tam jednak niczego co mogłoby
powiedzieć jak wygląda to w rzeczywistości, jak przekłada się na pieniądze i z „czym to się je”...
ZASTOSOWANIE
Głównym zadaniem ochraniaczy
słupów i ram (bo o tym głównie tu
mowa) jest przyjmowanie sił zewnętrznych w taki sposób, aby nie
dopuścić do uszkodzenia elementów ramy regału (1). Potencjalne
uszkodzenia powodują konieczność ponoszenia kosztów wynikających z wymiany elementów, które niejednokrotnie przewyższają
koszty eksploatacyjne regałów
w przypadku gdyby takie urządzenia były zainstalowane. Skąd się
biorą takie uszkodzenia? Głównie
(bo nie tylko) wynikają one z kontaktu wózka (z ładunkiem lub bez)
z regałem. Nie potrzeba przypominać sobie Newtonowskich zasad, aby uświadomić sobie, że oddziaływanie pojazdu z ładunkiem
(powiedzmy, że o masie 3000 kg)
jadącego z prędkością 5 czy 10
km/h może spowodować istotne uszkodzenia. Jak często się to
zdarza? To zależy od wielu czynników. Ale się zdarza i to nie rzadko.
Dobrym przykładem jest badany
przez nas ostatnio magazyn o pojemności 2000 miejsc paletowych
i posiadający do wymiany 47 słupów. Oczywiście tam, gdzie nie
było ochraniaczy.
Fot.1 Pełna ochrona słupów
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DECYZJA O ZASTOSOWANIU
Decyzja o zastosowaniu ochraniaczy jest zdeterminowana głównie
kwestią finansową. Tam, gdzie bezwzględnie dba się o bezpieczeństwo,
pieniądze nie są najistotniejsze (2),
a ochraniacze obficie montowane.
Tam, gdzie bezpieczeństwo jest
względnie wysokie (szereg różnych
czynników je kształtujących), spotykana jest częściowa rezygnacja ze
stosowania ochraniaczy. Tam gdzie
o bezpieczeństwo się nie dba, kwestia ochraniaczy jest sprawą drugorzędną. Inaczej mówiąc: kwestia
decyzji o zastosowaniu ochraniaczy
jest decyzją sprowadzającą się do
odpowiedzi na pytanie czy zakup
ochraniaczy jest inwestycją czy
kosztem? Oczywiście można to wyliczyć i zrobimy to w dalszej części.
UŻYTKOWNICY
Każdy magazyn jest specyficzny,
każdy jest indywidualny i każdy
posiada określoną charakterystykę
funkcjonowania. Mamy tu do czynienia z różną kulturą pracy, z różnymi przepływami, z różnymi projektami systemów składowania (3)
i innymi elementami kształtującymi
bezpieczeństwo pracy. Jak, stosowanie ochraniaczy wygląda w praktyce (4)?

Ok. 35% użytkowników stosuje
pełną ochronę konstrukcji regałów,
tj. ochraniacze słupów, ochraniacze
ram, kraty wypełniające w przejazdach pod regałami, ograniczniki palet na posadzce oraz na poziomach
belkowych czy też osiatkowania
na plecach skrajnych rzędów regałowych, za którymi znajduje się
jeszcze jakiś obszar pracy. W ok.
50% magazynów stosuje ochronę niepełną, np.: ochraniacze ram
i słupów tylko na skrajnych ramach
rzędów, niestosowanie żadnych
urządzeń w krótkich rzędach i regałach rzadko eksploatowanych.
Ok. 5% użytkowników nie stosuje
żadnych urządzeń ochronnych. Ok.
10% użytkowników posiada różne
cechy charakterystyczne pracy magazynu, które istotnie determinują
wybór o całkowitej, częściowej lub
żadnej chęci stosowania urządzeń
ochronnych.
Pierwsza grupa użytkowników to
firmy charakteryzujące się z reguły
bardzo wysoką kulturą pracy, posiadające sprawnie funkcjonujące
działy BHP, ludzi nadzorujących
bezpieczeństwo i ogólnie dbających o jakość funkcjonowania magazynów. Firmy te pomimo wysokiej wiedzy jaką posiadają z chęcią
wykorzystują zewnętrznych konsultantów do podnoszenia bezpieczeństwa w ich magazynach,
np. poprzez korzystanie z doradztwa produktowego czy regularne
przeglądy regałów (zarówno te
eksperckie jak i te samodzielne).
W gronie takich użytkowników,
jedynie 10-15% magazynów
regularnie odnotowuje istotne
uszkodzenia regałów czy wypadki, a jeśli już tak jest, to wynika to
ze specyficznych warunków pracy, zdarzeń akcydentalnych lub
innych mało prawdopodobnych
okoliczności.

Druga grupa użytkowników to
prawdziwa mieszanka upodobań
i uwarunkowań technicznych poszczególnych magazynów. Częściowe stosowanie urządzeń ochronnych wynika z różnych powodów,
wśród których główne to: a) chęć zaoszczędzenia pieniędzy, b) pogląd,
że tylko niektóre części konstrukcji
regałów są naprawdę narażone na
uszkodzenia, c) część regałów jest
obsługiwana rzadko, d) część regałów „paletowych” jest obsługiwana
w sposób ręczny, e) różne czynniki
organizacyjne (zaniedbania, brak
wyznaczonych osób zajmujących
się kwestią ochrony, brak wiedzy
na ten temat, itd.). Szczegółowe
wnikanie w powody takiego podejścia wymagałoby znacznego rozszerzenia niniejszego artykułu i nie
wiadomo czy coś by to dało.
Daje się jednak określić, że:
• 50% użytkowników z tego grona charakteryzuje chęć troski
o stan bezpieczeństwa i pomimo
niepełnej ochrony regałów, liczba odnotowywanych uszkodzeń
jest niewielka,
• 20% użytkowników z tej grupy
odnotowuje regularne uszkodzenia regałów i musi ponosić
koszty ich napraw (jeśli je naprawia),
• 30% użytkowników w tej grupie odnotowuje znaczną liczbę
uszkodzeń elementów regałów
i musi poświęcać czas i pieniądze na usuwanie skutków tych
zdarzeń.
-

-

-

Trzecia grupa użytkowników
(5%) nie stosuje żadnej ochrony
mechanicznej i z racji małej ilości takich magazynów ciężko wyodrębnić tutaj jakieś tendencje.
Można jednak ogólnie powiedzieć,
że takie magazyny są dosyć specyficzne, a brak ochraniaczy wypływa
z reguły z braku takich potrzeb.
Fot.3 Uszkodzone słupy regałowe

Fot.2 Stosowanie i niestosowanie ochraniaczy na słupach regałów

Ostatnia grupa użytkowników
(10%), będąca w pewnym sensie
połączeniem wszystkich poprzednich (w zależności od szczegółowych kryteriów można by było ją
przyporządkować do drugiej grupy
użytkowników) jest bardzo różnorodna. Magazyny z tej grupy bywają często dość specyficzne, np.
różnej wielkości konstrukcje regałowe usytuowane w kilkudziesięciu miejscach zakładu produkcyjnego, które charakteryzuje różna
specyfika pracy; dość stare regały
wyprodukowane z profili hutniczych będące bardzo trwałą konstrukcją, znacznie „mocniejszą” niż
regały profilowane na zimno; małe
systemy „paletowe” obsługiwane
w sposób ręczny, itd. Z różnych powodów, ciężko jest znaleźć dla nich
cechy wspólne i postawić konkretne wnioski mówiące czy stosowanie ochraniaczy jest tutaj rzeczywiście uzasadnione.
KORZYŚCI OGÓLNE
Mimo wszystko, w większości przypadków, zasadnicze korzyści ze
stosowania regałów są takie, że
oszczędza się pieniądze. Zaoszczędzone pieniądze są efektem
nie ponoszenia kosztów. A jakie to

koszty? Nietrudno je wskazać, bo
w razie uszkodzeń, należy po prostu zapłacić za: 1) wymieniane elementy, 2) czynności związane z wymianą elementów. Dochodzą do
tego inne, trudniej mierzalne koszty, jak np. koszt wstrzymania pracy
regału, konieczność rozładowania
regału wózkiem, skierowanie pracowników do prac, do których nie
są dedykowani, itd., ale z racji trudności z określeniem tych kosztów,
są one pomijane. Ile można „zaoszczędzić”? Taką kalkulację może
przeprowadzić wykwalifikowany
audytor lub sam zarządca magazynu. Uproszczoną wersję przedstawiamy w dalszej części.

TECHNOLOGIA
Budowa ochraniaczy nie wymaga
znajomości inżynierii materiałowej,
ani mechaniki wyższego poziomu.
Rozwiązania są różne i wypisywanie zalet na temat poszczególnych
rodzajów zostawiamy na inną
okazję. Tutaj dokonamy jedynie
prostego podziału ze względu na
„glinę, z której ulepiono” nasze
urządzenia. Mamy więc 2 rodzaje
gliny: stal i tworzywa sztuczne.
Ochraniacze stalowe są względnie
tanie (40-50 zł), mają możliwość
wyboru dowolnego koloru (choć
z reguły są żółte, złotawe lub pomarańczowe), łatwo dostępne i sprawdzone. Wymagają jednak kotwienia
do posadzki (koszt kilku złotych za
1 szt. kotwy razem z montażem),
przez co w jakiś sposób ją eksploatują, a także tracą estetykę po
przyjęciu choćby jednego mocniejszego uderzenia.
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wymiana elementów) i niepożądanych implikacji wypadków
– wg statystyk PIP z 2011 roku,
koszty wypadków wynoszą min.
29.000 zł i mogą sięgać nawet
230.000 zł.
Oczywiście pod statystykę można podpiąć wszystko. No więc
może warto policzyć w sposób
praktyczny potencjalnych zysk
płynący z zastosowania ochraniaczy ?

Fot.4 Różne rodzaje ochraniaczy metalowych

Ochraniacze z tworzyw sztucznych, są 3-4 razy droższe od poprzednich (150-200 zł), mają (jak
do tej pory) ograniczoną kolorystykę i (wbrew zapewnieniom
producentów) wymagają pewnej
siły na ich montaż. Z drugiej strony nie wymagają one żadnych dodatkowych elementów, cały czas
pozostają w miarę estetyczne
(czasami trzeba je zmyć) i można
je przenieść z jednego słupa na
drugi bez specjalnych czynności dodatkowych. Jedyną kwestią
pozostawiającą wątpliwość w ich
stosowaniu jest to czy ich stosowanie na chronionym elemencie,
w rzeczywistości rozprasza energię uderzającą pomimo, że jest
on stosowany na słupie. Pamiętać
należy, że dostawcy zapewniają,
że wielkość siły (moment) jaką
mogą przyjąć tego typu ochraniacze wynosi nawet 400-500 Nm
i jak długo jest udzielana na to
gwarancja, tak długo nie poddajemy tego w wątpliwość.
Dochodzą do tego różne kwestie
techniczna jak: miejsca kotwienia ochraniaczy (na zewnątrz lub
wewnątrz ochraniacza), wysokość
ochraniacza, jego kształt geometryczny (np., C, U, półprosto kąt,
W, itp.), grubość materiału, i kilka
innych.
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OPŁACALNOŚĆ STOSOWANIA
Jak już wspomniano powyżej,
edukację w zakresie ochraniaczy należałoby zrównoważyć
z decyzją o ich zastosowaniu.
Sama wiedza nie jest żadnym
problemem – są katalogi, jest
Internet, są blogi… Urządzenia
ochronne są proste w budowie
i nawet te najbardziej innowacyjne nie skrywają w sobie żadnych tajemnic jeśli chodzi o ich
funkcjonowanie. Decyzja o ich
zastosowaniu oznacza konieczność poniesienia wydatków.
Samo wyznaczenie nakładów
na urządzenie to prosta praca
handlowca. Niektórzy jednak
mają świadomość, że inwestycja
w ochraniacze może okazać się
zyskowna, jeśli zastosowanie
ochraniaczy zmniejszy koszty
eksploatacji regałów (serwis,
Fot. 5 Ochraniacz montowany do słupa

PRZYKŁAD
Weźmy na „warsztat” niewielki
magazyn charakteryzujący się
„średnimi” wartościami: pojemność systemu 1200 miejsc
paletowych, 100 ram. Podczas
przeglądu regałów rozpoznano
40 uszkodzonych elementów,
z czego do wymiany zakwalifikowano 8 słupów, 3 belki nośne oraz 20 poprzeczek stężających ramę (zlokalizowanych
w 22 miejscach). Łączny koszt
elementów to 2500 zł., a koszt
samej usługi to 1500 zł., łącznie daje to 4000 zł. W tej cenie
moglibyśmy zakupić ok. 100
szt. najprostszych ochraniaczy,
a więc mniej-więcej tyle ile
mamy słupów narażonych na
uderzenia.
JESZCZE DWA SŁOWA
O BEZPIECZEŃSTWIE...
Jak widać z powyższych informacji, zagadnienie zastosowania ochraniaczy nie jest złożonym problemem, choć złożone
mogą być sprawy związane z ich
naprawą (5). Co więcej, kwestia
ochrony elementów dotyka nie
tylko sfery bezpieczeństwa, ale
także finansów i organizacji
pracy.

Podsumowując:
1) warto stosować ochraniacze,
2) w magazynach o przynajmniej średnim natężeniu prac
zakup ochraniaczy z reguły się
opłaci,
3) jest z czego wybierać przy
kupowaniu ochraniaczy.

Fot.6 Różne rozwiązania w zakresie ochraniaczy „elastycznych”

W okresie eksploatacji regałów, na bazie stanu technicznego ochraniaczy, możemy ocenić
kulturę pracy pracowników magazynowych, a także zlokalizować miejsca najbardziej narażone na uszkodzenia i wypadki.
Informacje takie są szczególnie
przydatne w obiektach o dużym
natężeniu ruchu i pozwalają na
określenie odpowiednich działań zapobiegawczych oraz asekuracyjnych.

02-241 Warszawa, Przedpole 1
22 868 09 72 (73)
www.olejnik.pl

Wypada tu jeszcze wspomnieć
o zapisie w Polskiej Normie, wskazującym na stosowanie ochraniaczy nie mocowanych do konstrukcji
regału. Do tej pory produkowane
są takie ochraniacze, a pewnych
wątpliwości
dostarczają
nam
ochraniacze z tworzyw sztucznych.
Co by nie było, ochraniacz jest
urządzeniem użytecznym oraz
przynoszącym oszczędności i inne
korzyści.

Podkreślamy raz jeszcze, że
poruszona została tu głównie kwestia ochrony podstawowych elementów regałów
w
kontekście
oddziaływań
udarowych. Problem bezpieczeństwa urządzeń jest znacznie szerszy i wchodzi w obszar
projektowania bezpieczeństwa
w magazynach. Począwszy od
ochraniaczy regałów, zmierza
się przez ochraniacze pozostałych elementów i obszarów
magazynowych, ochronę „pionową” (różnego typu przejazdy
i otwory drzwiowe) i dość złożone zagadnienie projektowania oznakowania poziomego...

ROZDZIELENIE RUCHU PIESZYCH I WÓZKÓW
Autor: mgr inż. Antoni Saulewicz

Rozdzielenie dróg dla pieszych i dla wózków z zastosowaniem linii na powierzchni podłogi jezdni - Jest
to najprostszy sposób rozdzielenia ruchu pieszych i wózków. Należy stosować linię o barwie białej lub
żółtej, przy czym zaleca się stosowanie linii o tej samej barwie w całym przedsiębiorstwie. Przykład zastosowania takiego rozdzielenia dróg pieszych i wózków w magazynie pokazano na rysunku 1.
1. Rozdzielenie dróg dla pieszych i dla wózków z zastosowaniem linii na powierzchni podłogi jezdni.

Rys. 1. Przykład rozdzielenia dróg pieszych i wózków
w magazynie za pomocą linii

Zaleca się, aby droga dla pieszych wydzielona liniami na
podłodze, w miejscach zwiększonego ryzyka wypadkowego
dodatkowo była oddzielona od
drogi ruchu pojazdów kołkami
blokującymi, nawet przestawnymi. Z doświadczenia wynika,
że w przypadku rozdzielenia
dróg pieszych i wózków liniami,
ryzyko wypadkowe w skali trójstopniowej jest zwykle średnie.
Zmniejszenie w tym przypadku

ryzyka wypadkowego do poziomu małego jest trudne i wymaga zastosowania szczególnych środków bezpieczeństwa,
np. zastosowanie jednokierunkowego ruchu wózków, znacznego ograniczenia prędkości
ruchu wózków i przestrzegania
tego ograniczenia, stosowania w odpowiednich miejscach
sygnalizacji.
Rozwiązaniem
umożliwiającym zmniejszenie
ryzyka wypadkowego jest po-

Rys. 2. Przykład drogi dla pieszych bez przylegania do drogi dla wózków

26

Eksploatacja

Rys. 3. Przykład drogi dla wózków
bez przylegania do drogi dla pieszych

prowadzenie, w miarę możliwości, drogi dla wózków bez jej
przylegania do drogi dla pieszych, jak to zilustrowano na
rysunkach 2 i 3. Na rysunku 2
przejście dla pieszych biegnie
nad drogą dla wózków.
Na rysunku 3 droga dla pieszych biegnie na poziomie
wyższym niż droga dla wózków, ale również bez przylegania do niej.

Rozdzielenie dróg dla pieszych i dla wózków za pomocą fizycznej bariery ochronnej
Takie rozwiązanie umożliwia zmniejszenie ryzyka wypadkowego do poziomu małego (w skali trójstopniowej) [1, 2, 3, 4]. Fizyczna bariera ochronna może mieć różną postać i może być wykonana ze
stali lub z tworzywa sztucznego. Przykłady zastosowania fizycznej bariery ochronnej ze stali przedstawiono na rysunku 1.
2. Rozdzielenie dróg dla pieszych i dla wózków za pomocą fizycznej bariery ochronnej
Takie
rozwiązanie
umożliwia
zmniejszenie ryzyka wypadkowego do poziomu małego (w skali
trójstopniowej) [1, 2, 3, 4]. Fizyczna bariera ochronna może mieć
różną postać i może być wykonana
ze stali lub z tworzywa sztucznego.
Przykłady zastosowania fizycznej
bariery ochronnej ze stali przedstawiono na rysunku 1.
Fot.1. a;b

Rys. 1. Przykłady oddzielenia drogi
dla osób pieszych od drogi dla wózków za pomocą fizycznej bariery
ochronnej stalowej (ilustracja dzięki
uprzejmości firmy Frito-Lay Poland,
sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki)

Na szczególną uwagę zasługuje
rozwiązanie pokazane na rysunku
1b. Jest ono szczególnie przydatne w aspekcie zachowania bezpieczeństwa osób pieszych ze
względu na zmianę kierunku drogi pod kątem prostym i gorszą widoczność nawet z zastosowaniem
pionowego lustra bezpieczeństwa. Bez zastosowanej bariery
ochronnej pokazanej na rysunku
1b łatwo jest o zmianę toru wózka, co mogłoby być przyczyną
znacznego zwiększenia ryzyka
wypadkowego w odniesieniu do
osób pieszych.
Przykłady zastosowanych w praktyce rozwiązań oddzielenia ruchu
pieszych od strefy ruchu pojazdów za pomocą fizycznej bariery
ochronnej z tworzywa sztucznego przedstawiono na rysunkach
2, 3 i 4.
Z informacji od dostawców barier wynika, że obecnie dostępne na rynku bariery z tworzywa
sztucznego, jeśli zastosowano
odpowiednią ich konstrukcję,
trwałością dorównują rozwiązaniom z zastosowaniem stali, natomiast są znacznie łatwiejsze
w utrzymaniu, biorąc pod uwagę ich konserwację i usuwanie
ewentualnych uszkodzeń.

Rys. 2. Oddzielenie drogi dla pieszych od stref ruchu (i pracy) wózków za pomocą fizycznej bariery
ochronnej z tworzywa sztucznego
(ilustracja dzięki uprzejmości firmy
Evergrip sp. z o.o., Warszawa)

Rys. 3. Oddzielenie drogi dla pieszych
od strefy ruchu wózków za pomocą
fizycznej bariery ochronnej z tworzywa sztucznego (ilustracje dzięki
uprzejmości firmy Evergrip sp. z o.o.,
Warszawa
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Rys. 4. Oddzielenie drogi dla pieszych od strefy ruchu pojazdów za
pomocą fizycznych barier ochronnych z tworzywa sztucznego (ilustracja dzięki uprzejmości firmy Evergrip
sp. z o.o., Warszawa)
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WYPADEK W DRODZE DO LUB Z PRACY – CO POTEM?
Autor: Marta Bodys. Foto: Log4.pl

Szczególny sposób ochrony pracownika, który uległ wypadkowi dotyczy nie tylko sytuacji gdy ma on
miejsce przy stanowisku pracy. Dotyczy to również zdarzeń, które mają miejsce do lub z pracy, jednak
z pewnymi ograniczeniami. Kiedy i o jakie świadczenia można ubiegać się po takim wypadku?
CECHY WYPADKU
Za tytułowy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub
z miejsca wykonywania zatrudnienia, jeżeli droga ta była
najkrótsza i nie została przerwana. - Trzeba doprecyzować,
że nawet jeśli droga została przerwana, lecz przerwa była
życiowo uzasadniona, a jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas jeśli droga, nie była najkrótsza
lecz ze względów komunikacyjnych najdogodniejsza, wypadek jest kwalifikowany jako mający miejsce w drodze do
lub z pracy - tłumaczy Izabela Tomasik, aplikant radcowski
w TGC Corporate Lawyers. Warto podkreślić, że wypadek
w drodze do pracy lub z pracy to nie to samo co wypadek przy pracy. Definiują je inne ustawy, a świadczenia
przysługujące po ich nastąpieniu są różne. W przypadku
pierwszego pracownikowi przysługują wynagrodzenie za
czas choroby finansowane przez pracodawcę, świadczenia
z ubezpieczenia chorobowego i rentowego, a w przypadku
drugiego świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.

WYPADEK I CO DALEJ?
Podstawowym świadczeniem należnym z tytuły niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do
pracy lub z pracy jest w pierwszej kolejności wynagrodzenie chorobowe, które wypłaca pracodawca przez łączny
okres nie dłuższy niż 33 dni (w przypadku pracownika,
który ukończył 50. rok życia, 14 dni). Wynagrodzenie to,
w wysokości 100% wynagrodzenia pracownika, przysługuje już od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego.
Dłuższa niezdolność spowodowana przedmiotowym zdarzeniem będzie podstawą do otrzymywania przez pracownika zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego.
Przysługuje mu on przez okres trwania niezdolności do
pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania
pracy trwający nie dłużej niż przez 182 dni. Dalsza niezdolność ubezpieczonego do pracy, może być podstawą
do wypłacenia świadczenia rehabilitacyjnego. Przysługuje ono, osobom które po wyczerpaniu zasiłku chorobowego nadal są niezdolne do pracy, a dalsze leczenie lub reha-
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bilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.
Przysługuje ono przez okres niezbędny do przywrócenia
zdolności do pracy, nie dłuższy jednak niż przez 12 miesięcy. Po tym okresie, po wyczerpaniu wszystkich opisanych świadczeń, jeśli pracownik nadal nie będzie zdolny
na skutek omawianego wypadku do pracy może ubiegać
się o uzyskanie dalszych świadczeń z ubezpieczenia rentowego.
Warunkiem wypłaty wyżej wymienionych świadczeń
w określonej wysokości jest uznanie, że zdarzenie,
które spowodowało niezdolność do pracy ubezpieczonego może być zakwalifikowane, jako wypadek w drodze do pracy lub z pracy.
CO ZROBIĆ W MOMENCIE WYPADKU?
- Szczegółowe zasady oraz tryb uznawania zdarzenia za
wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposób jego dokumentowania, wzór karty wypadku w drodze do pracy lub
z pracy oraz termin jej sporządzania określa wydane na
podstawie art. 57b ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z 24 grudnia 2002 r. obowiązujące
od 1 stycznia 2003 r. Zgodnie z tym aktem ubezpieczony, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy,
powinien zawiadomić niezwłocznie lub po ustaniu przeszkód uniemożliwiających niezwłoczne zawiadomienie
o wypadku pracodawcę – podaje Izabela Tomasik.
Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub
z pracy następuje na podstawie: oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków, co do czasu,
miejsca i okoliczności zdarzenia, informacji i dowodów
pochodzących od podmiotów badających okoliczności
i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy (np. Policji bądź jednostki służby
zdrowia) oraz ustaleń sporządzającego kartę. Ustalenie
okoliczności wypadku w drodze do pracy lub z pracy jest
dokonywane w karcie wypadku w drodze do pracy lub
z pracy. Należy sporządzić ją po ustaleniu okoliczności
i przyczyn zdarzenia, nie później jednak niż w terminie
14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku,
w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.
- Decyzję o uznaniu wypadku za wypadek w drodze do
pracy lub z pracy podejmuje samodzielnie organ rentowy jakim jest ZUS. Warto pamiętać, że odpowiednie
przepisy odnoszące się do wypadku w drodze do pracy i z pracy znajdują się w Ustawie z 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz w Ustawie
z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych.

