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O BEZPIECZEŃSTWIE W MAGAZYNIE
Źródło: Red.

„I FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE”, to pierwsze „długodystansowe” konferencyjne przedsięwzięcie realizowane przez cztery dnia trwania specjalistycznych targów TAROPAK w Poznaniu,
przyjęta formuła bloków tematycznych rozłożonych na cztery dni sprawdziła się.
Pierwsza edycja „I FORUM BEZPIE-

CZEŃSTWA W MAGAZYNIE” jest już
faktem, projekt edukacyjno-szkoleniowy mający na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w obszarach gospodarki magazynowej, logistyki wewnętrznej
i dystrybucji, zaistniał w świadomości
branżowych specjalistów. Podczas targów TAROPAK w Poznaniu w dniu 29
września br., zainaugurowane zosta-

ło nowe jakościowo przedsięwzięcie
zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, przy
aktywnej współpracy specjalistów z instytucji zajmujących się problematyką
bezpieczeństwa. Prelegenci Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru
technicznego, Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego, omawiali zagadnienia

prawno-organizacyjne dotyczące bezpieczeństwa pracy. Specjaliści Polskiego stowarzyszenia Techniki Magazynowej i reprezentanci firm Arpol, Elokon
Logistics, Nestor, Still Polska, prezentowali zagadnienia techniczne związane z bezpieczeństwem pracy w magazynie. To swoiste sprzężenie zwrotne
doskonale zadziałało na tej pierwszej
imprezie.
czytaj dalej 

LIDER BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE
Źródło: Red. Foto: Log4

Znane są wyniki konkursu „Bezpieczna praca w magazynie” ogłoszonego przez portal Log4.pl z zespołem ekspertów wywodzących się z instytucji i uznanych jednostek naukowo-badawczych działających w obszarze bezpieczeństwa pracy. Kapituła Konkursu, składająca się ze specjalistów i ekspertów
w swych dziedzinach, na podstawie nadesłanych ankiet, oceniła stan bezpieczeństwa pracy w firmach
uczestniczących w konkursie, a zwycięzcy przyznano tytuł „Lidera bezpiecznej pracy w magazynie”.
Ocenie podlegały zagadnienia dotyczące:
• Wymagań ogólnych obiektu, dokumentacja, DTR,
regulaminy, plany ewakuacyjne,
• Dróg komunikacyjnych, oznakowania,
dostosowania do środków transportu,
• Wydzielenia stref składowania, zabezpieczenia,
• Systemów ochronnych i alarmowych.
• Wózków widłowych i innego sprzętu transportowego,
• Regałów magazynowych,
• Organizacji pracy i szkoleń, stanowiskowych,
BHP, pierwszej pomocy.
Każdy z członków sześcioosobowej Kapituły Konkursu
mógł przyznać 98 pkt. - to maksymalna ilość, z czego 43
punkty za pytania zamknięte, a 55 punktów za pytania
otwarte. Łączna ilość punktów jaką mógł uzyskać uczestnik konkursu wynosiła 588 punktów. Zwycięzcą I konkursu
Bezpiecznej Pracy w Magazynie, została firma BSH Sprzęt
Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., której przyznano tytuł „LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE”. Zwycięzca uzyskał 506 punktów, wyprzedzając drugą w kolejności
firmę o 40,5 pkt.
Nagrodę z rąk mecenatów konkursu, przedstawicieli firm
SOLIDEAL Polska oraz STILL Polska, odebrał Dariusz Pięta,
Kierownik Magazynu Eksportowego, Pion Logistyki. Więcej
na temat konkursu wewnątrz numeru.
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BIZNES W NAJLEPSZYM WYDANIU - TAROPAK 2014
Źródło: MTP. Foto: Log4

Zakończyły się Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK – niepowtarzalny
czas biznesowych spotkań o międzynarodowym wymiarze. Liczby mówią same za siebie. Tegoroczna edycja z całą pewnością na długo pozostanie w pamięci wystawców i zwiedzających. Dlaczego? Oto trzy główne powody!
Po pierwsze wystawcy

W tym roku było ich nieco ponad 500.
Swoimi ekspozycjami wypełnili pięć
pawilonów wystawienniczych oraz
znaczną część głównego placu na
terenie zewnętrznym, stanowiąc jednocześnie największą imprezę wystawienniczą spośród całego bloku
targów trwających w tym samym czasie, czyli targów Polagra Tech, Polagra Food, Polagra Gasto, Invest Hotel
i Smaki Regionów. Łącznie w dniach
od 27 września do 2 października na
terenach Międzynarodowych Targów
Poznańskich wystawiło się ponad 1
300 firm z 45 krajów świata prezentujących 450 nowości. Ponad 200 z nich
przedstawili wystawcy Targów TAROPAK, wśród których aż 12 wyróżnionych zostało Złotym Medalem MTP.
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Tegorocznymi laureatami najcenniejszego trofeum MTP zostali przedstawiciele firm ECOR PRODUCT SP. Z O.O.,
GEKOPLAST S.A., IZIPAK SP. Z O.O.,
JANFRUIT SP. Z O.O., KLAR GLASS SP.
Z O.O., POLPAK SP. Z O.O., PROMENS,
RADPAK FABRYKA MASZYN PAKUJĄCYCH SP. Z O.O., SUDPACK POLSKA SP.
Z O.O., TRANSACO GROUP SP. Z O.O.
ORAZ TRILOGIQ POLAND SP. Z O.O.
i WINTERWARM POLSKA SP. Z O.O.
- Liczba i jakość produktów wyróżnionych Złotym Medalem to efekt nieprzeciętnego zaangażowania wystawców,
za które bardzo dziękujemy – mówi
Joanna Kucharska, dyrektor Targów
TAROPAK. – Cieszy fakt, że to właśnie
takie firmy budują i kreują z nami przyszłość branży opakowaniowej i logistycznej, która maluje się w niezwykle
optymistycznych barwach – dodaje.
Wynikiem zaangażowania i solidnego przygotowania się do targów były
również przyznane nagrody za najatrakcyjniejsze stoisko. Wyróżnienia
Acanthus Aureus przyznane zostały
firmom SÜDPACK Polska, Silny&Salamon, CASSIOLI Polska, LOGIS, UTZ
- GEORG UTZ, Antalis Poland.
czytaj dalej 

2

Bezpieczny mix

PRZYSZŁOŚĆ OPAKOWAŃ
Źródło: Stora Enso. Foto: Stora Enso

Firma Stora Enso opublikowała dziś nowy raport Punkt widzenia, przedstawiający kierunek, w którym zmierza branża opakowań detalicznych. Raport obejmuje rynek nowoczesnych rozwiązań
w detalicznym handlu spożywczym do 2016 roku. Wynika z niego, że szybko zmieniające się nawyki konsumentów są siłą napędzającą popyt na innowacyjne rozwiązania w segmencie opakowań.
„Opakowania detaliczne: rok
2016 i później” to trzeci z serii
raportów Punkt widzenia firmy Stora Enso Packaging Solutions. Omawia szybkie zmiany
następujące w handlu detalicznym oraz ich wpływ na zapotrzebowanie na nowe rozwiązania w przyszłości.

udziału produktów marek własnych ma wzrosnąć do 50%.

„Gdy 70% decyzji o zakupie produktów żywnościowych zapada
w miejscu sprzedaży, a na rynku handlu detalicznego panuje
silna konkurencja, opakowanie
odgrywa istotną rolę w zwiększaniu sprzedaży i obniżaniu
Raport przedstawia także ana- kosztów w całym łańcuchu warlizy przypadków ukazujące, jak tości” — mówi Tomasz Żebrowniektórzy sprzedawcy detalicz- ski, prezes Stora Enso Poland.
ni obniżyli koszty pakowania
na poziomie 50–70% dzięki W raporcie zaprezentowano
stosowaniu
innowacyjnych pięć trendów, które będą miały
opakowań. Przybliża również wpływ na sektor detalicznych
kluczowe czynniki wyróżnia- opakowań artykułów żywnojące sprzedawców na rynku, ściowych w przyszłości.
czytaj dalej 
gdzie w ciągu 10 lat wskaźnik
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WRZEŚNIOWY TOP4 WÓZKÓW WIDŁOWYCH
Źródło: Red. Foto: Log4

w odniesieniu do wszystkich ofert. To kolejny miesiąc
tak znaczących wzrostów w niemal wszystkich grupach produktowych, można się było tego spodziewać,
wszak na portalu coraz więcej ofert i internauci maja
z czego wybierać

Wrzesień, pierwszy miesiąc po wakacyjnej przerwie,
wykazał rekordowe zainteresowanie publikowanymi
ofertami, w statystykach „sypnęło” jak z rogu obfitości pokazując aktywność uczestników logistycznego
rynku. To rekordowy miesiąc pod wieloma względami, 21 479 wejść we wszystkie oferty publikowane na
portalu, jest najlepszym jak dotąd wynikiem, oferty
wózków widłowych przekroczyły granicę dziesięciu
tysięcy wejść osiągając wynik 10200 kliknięć (wzrost
o 20%). Wózki widłowe to nadal najliczniejsza grupa produktowa na portalu, z 47% udziałem kliknięć

Rynek logistyki sprzętowej rośnie, już i tak bardzo bogata oferta, powiększa się o nowe marki, nie inaczej
jest na portalu, pojawiły się oferty nowej marki HELI
i już w pierwszym pełnym miesiącu publikacji ofert,
jedna z nich przewodzi w rankingu. Wszystkie grupy
rodzajowe odnotowały znaczące wzrosty, największy
nominalnie wzrost notują czołowe wózki widłowe
5212 kliknięć, o 713 więcej (16%) niż w sierpniu.
Wózki magazynowe zanotowały 3296 wejść w oferty, o 639 więcej (24%) niż w poprzednim miesiącu,
a wózki systemowe 442 wejścia w oferty, o 163 więcej
(58%) w stosunku do sierpnia. Oferty wózków typu
Reach truck miały 1023 wejść, o 119 więcej(13%) jak
w sierpniu, o 47 wejść więcej (26%) niż w sierpniu
zanotowała grupa rodzajowa okreslona jako pozostałe, skupiająca pod tym hasłem wózki boczne, przegubowe i wielokierunkowe, w sumie kliknięto 227 razy
w oferty tej grupy wózków.
czytaj dalej 

SIEĆ BIEDRONKA
RAZEM Z WWF POLSKA

WAHADŁOWIEC
W MAGAZYNIE MLEKA

Sieć Biedronka we współpracy z WWF Polska przygotowała specjalną ofertę produktów zwracających
uwagę na sytuację zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt. Maskotki, puzzle oraz zeszyty będą
dostępne na wyłączność w sklepach sieci już od 22
września. Część kwoty uzyskanej ze sprzedaży zostanie przekazana na projekty ochrony przyrody WWF
Polska.

Znaczące zwiększenie
wolumenu produkcji
często wiąże się z koniecznością rozbudowy
magazynu. Alternatywą
jest zagęszczenie systemu regałowego przez wyeliminowanie korytarzy międzyregałowych i wprowadzenie do
niego zautomatyzowanych elementów. Jednym z przedsiębiorstw, które wskutek radykalnego zwiększenia produkcji stanęły przed wyzwaniem rekonfiguracji pracy
magazynu było DANONE NUTRICIA w południowej Irlandii. W związku z rozbudową zakładu, ilość wytwarzanego mleka w proszku zwiększyła się trzykrotnie, osiągając
poziom 100 tys. ton rocznie.

Źródło: Biedronka

Autor: Wojciech Podsiadły. Foto: Still

Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci sklepów Biedronka, jako firma odpowiedzialna społecznie i środowiskowo, angażuje się w wiele projektów
związanych z ochroną przyrody i zwierząt. Kolejnym
z nich jest specjalna akcja tematyczna przygotowana
we współpracy z WWF Polska. Organizacja ta chroni
przyrodę na całym świecie i działa na rzecz powstrzymania degradacji środowiska naturalnego naszej planety oraz kształtowania przyszłości, w której ludzie
będą żyli w harmonii z przyrodą.
Od 22 września do 4 października br. w sieci sklepów
Biedronka dostępne będą dedykowane produkty –
zeszyty, pluszowe maskotki i puzzle, których zakup
wesprze projekty ochrony przyrody prowadzone
przez WWF. Asortyment przygotowany we współpracy z tą organizacją to produkty, które pomyślane są
jako realizacja idei „nauki poprzez zabawę” i na pewno sprawią radość każdemu dziecku.
czytaj dalej 
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W wyniku wprowadzonych zmian, każdego tygodnia
w Castle View produkowano i magazynowano 2 000
ton produktu. – Dotychczasowy system transportu wewnętrznego, działający w oparciu o załogowe wózki widłowe przemierzające szerokie korytarze robocze, nie był
w stanie obsłużyć nowej skali produkcji – mówi Rogier
van Hasselt, Supply Chain Manager DANONE. – W związku z tym, postanowiliśmy zwiększyć gęstość składowania.
W tym celu, we współpracy z firmą STILL, wdrożyliśmy kanałowy system magazynowania wykorzystujący rozwiązanie STILL PalletShuttle – dodaje.
czytaj dalej



LIDER INNOWACYJNOŚCI W ZABEZPIECZENIACH
Źródło: ASSA ABLOY. Foto: ASSA ABLOY Seos

Kiedy szwedzka firma
Assa i fiński Abloy połączyły swoje siły w 1994
roku, posiadały zaledwie
część
skandynawskiego rynku. Obecnie ASSA
ABLOY rozpoznawana jest
w ponad 70 krajach na
całym świecie jako lider
kompleksowych zabezpieczeń drzwiowych. 43
000 pracowników, 200
przejęć przedsiębiorstw,
działalność
operacyjna
w blisko 100 krajach i prawie 6 miliardów euro wartości sprzedaży w 2013
roku – to liczby, które

WANDALEX PODPISAŁ KONTRAKT Z AMAZON W POLSCE
Źródło: Wandalex

Wandalex SA na mocy zawartego z firmą Amazon
Fulfillment Poland kontraktu, został dostawcą
urządzeń transportowych do pracy w gospodarce magazynowej tego globalnego giganta
sprzedaży internetowej. Przedmiotem zamówienia są wózki wewnątrzmagazynowe marki
Crown - światowego lidera innowacji i jakości.
Stanowią ważne ogniwa sprawności operacyjnej
w obszarze logistyki. Innowacyjne i wielokrotnie nagradzane narzędzia do składowania towarów na wysokim poziomie i płynnego ich przemieszczania.
W uruchamianych od września 2014 roku centrach dystrybucyjnych w Sadach koło Poznania,
Bielanach Wrocławskich i kolejnych lokalizacjach, zatrudnienie ma znaleźć 12 tysięcy osób,
które zostaną wyposażone w najwyższej klasy
urządzenia usprawniające ich pracę – począwszy od wózków paletowych z napędem elektrycznym po wózki do kompletacji, a także reachtrucki, holowniki i wózki z przeciwwagą.

najlepiej podsumowują światowy sukces skandynawskiego producenta. ASSA ABLOY obchodzi w tym roku
również 15-lecie działalności w Polsce.
ASSA ABLOY specjalizuje się w kompleksowych systemach kontroli dostępu, wykorzystujących najnowsze
zdobycze technologiczne. O globalnym znaczeniu
firmy świadczy fakt, że co dziesiąta instalacja systemu zamków lub zabezpieczeń na świecie jest wykonywana z wykorzystaniem jej produktów. Głównymi
wyznacznikami strategii, która pozwala firmie utrzymywać tak wysoką pozycję na rynku, jest holistyczne
podejście do potrzeb klientów oraz włączenie lokalnych zasobów wiedzy specjalistycznej do budowania
relacji na poziomie globalnym. Warto dodać, że ASSA
ABLOY od dwóch edycji notowany jest przez „Forbes”
na liście stu najbardziej innowacyjnych firm światowej gospodarki.
czytaj dalej 

STILL GEPARDEM
I POTĘGĄ BIZNESU 2013
Autor: Wojciech Podsiadły

STILL Polska znalazł się w rankingu firm o największej dynamice wzrostu wartości. Wycena rynkowa
na poziomie 138 mln zł pozwoliła zakwalifikować
przedsiębiorstwo do wyróżnionego grona „Potęg
Biznesu”.
„Gepardy Biznesu” to konkurs organizowany przez
Instytut Nowoczesnego Biznesu we współpracy
z wywiadownią gospodarczą InfoCredit. Zestawienie tworzone jest w oparciu o dane ze sprawozdań
finansowych przeszło 3 milionów przedsiębiorstw.
Na listę trafiają te, których wartość wyceny według
bieżących wskaźników GPW zwiększyła się rok do
roku o ponad 10%.
Według przyjętej przez organizatorów metodologii, wartość STILL Polska wzrosła z 44 mln złotych w marcu 2012 r. do 138 milionów na koniec
I kwartału 2013 r, osiągając dynamikę na poziomie
211%. Przekroczenie progu 100 milionów złotych
pozwoliło zakwalifikować firmę do grona 1 200
„Potęg Biznesu”.

Umowa z Amazon Fulfillment Poland uwzględnia dostawę maszyn i obsługę serwisową. Amazon to amerykańska spółka z siedzibą w Seattle,
która prowadzi sieć sprzedaży wysyłkowej, zatrudnia na całym świecie ponad 117 tys. osób.
Na początku istnienia Amazon był księgarnią
internetową. Następnie jego asortyment poszerzył się m.in. o takie artykuły jak: DVD, muzyka,
sprzęt komputerowy, elektronika, meble, towary
spożywcze i wiele innych. Obecnie to największa na świecie firma e-commerce.
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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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TYTUŁ „LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE”
Źródło: Red. Foto: Log4

Konkurs „Bezpieczna praca w magazynie” przygotowany i ogłoszony na przełomie lipca i sierpnia
br. miał swój finał na I Forum Bezpieczeństwa w Magazynie. Kapituła Konkursu, składająca się ze
specjalistów i ekspertów w swych dziedzinach, przygotowała zestaw 54 pytań, z których 43 pytania należały do zbioru pytań zamkniętych a 11 do zbioru pytań otwartych. Ankieta wraz regulaminem konkursu rozesłana została do zarządzających magazynami i służby bhp.

Kapitułę Konkursu tworzą specjaliści reprezentujący
uznane jednostki naukowo-badawcze, a także instytucje dla których bezpieczeństwo eksploatacji sprzętu i wyposażenia magazynu, jest ważnym elementem
ich działalności. Każdy z członków sześcioosobowej
Kapituły Konkursu mógł przyznać maksymalnie 98
pkt., z czego 43 punkty za pytania zamknięte, a 55
punktów za pytania otwarte. Punktacja w pytaniach
zamkniętych jest zero jedynkowa, czyli za odpowiedź
na TAK - 1 pkt, za odpowiedź na NIE - 0 pkt, w py-

taniach otwartych odpowiedzi punktowane są od 1
do 5 pkt. Łączna ilość punktów jaką mógł uzyskać
uczestnik konkursu wynosiła 588 punktów.
Ocenie podlegały zagadnienia dotyczące:
- Wymagań ogólnych obiektu, dokumentacja, DTR,
regulaminy, plany ewakuacyjne,
- Dróg komunikacyjnych, oznakowania, dostosowania
do środków transportu,
- Wydzielenia stref składowania, zabezpieczenia,

Na zdjęciu od lewej: Paweł Włuka, Kierownik Marketingu STILL Polska Sp. z o.o.; Grzegorz Szkultecki, Prezes Zarządu
Solideal Polska S.A.; Dariusz Pięta. Kierownik Magazynu Eksportowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
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Na zdjęciu od lewej: Paweł Włuka, Kierownik Marketingu STILL Polska Sp. z o.o.; Grzegorz Szkultecki, Prezes Zarządu Solideal Polska S.A.; Andrzej
Szymkiewicz, przewodniczący Kapituły Konkursu; Dariusz Pięta. Kierownik Magazynu Eksportowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

- Systemów ochronnych i alarmowych.
- Wózków widłowych i innego sprzętu transportowego,
- Regałów magazynowych,
- Organizacji pracy i szkoleń, stanowiskowych,
BHP, pierwszej pomocy.
Mecenatami konkursu zostały dwie firmy, które
w branży logistyki sprzętowej, odgrywają znacząca
rolę, inwestując znaczne środki w badania związane
z bezpieczeństwem sprzętu. Firma STILL Polska, to
uznany na świecie dostawca wózków widłowych, które wyposażane są w najnowocześniejsze rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa biernego i czynnego.
Firma SOLIDEAL Polska, dostawca opon do wózków
widłowych z grupy premium, który w swych laboratoriach przygotowuje mieszanki, z których produkowane są opony, gwarantujące bezpieczną eksploatację sprzętu.
Na wysłane do respondentów ankiety odpowiedziały dwie firmy, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z Warszawy - ankietę wypełnił Rafał
Garwicki, Kierownik Działu BHP oraz Flextronics Logistics Poland Sp. z o.o. z Łodzi – ankietę wypełnił
Przemysław Rybiński, Specjalista d.s. BHP. Magazyny w tych firmach, różnią się ze względu na charakter potrzeb składowanych towarów, floty wózków
widłowych ilościowo podobne, jakościowo różne,
a to co łączy te dwie firmy to wysoka świadomość
bezpieczeństwa – taki wniosek nasuwa się po analizie przesłanych ankiet.

Kapituła Konkursu oceniła przesłane ankiety
uczestniczących w konkursie firm i ogłosiła zwycięzcę I konkursu Bezpiecznej Pracy w Magazynie, którym została firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., nadając jej tytuł
„LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE”.
Ceremonia wręczenia nagrody miała miejsce na
I Forum Bezpieczeństwa w Magazynie, wydarzenia, które w całości było poświęcone problematyce bezpieczeństwa pracy w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej. Wydarzenie
odbywało się podczas trwania targów TAROPAK
2014, jednej najważniejszych imprez w branży logistycznej, ma ambicję stać się jednym
z ważniejszych imprez, w obszarze logistyki wewnętrznej i magazynowej, promującej bezpieczną eksploatację sprzętu i wyposażenia.
Nagrodę z rąk mecenatów konkursu, przedstawicieli firm SOLIDEAL Polska oraz STILL Polska,
odebrał Dariusz Pięta, Kierownik Magazynu
Eksportowego, Pion Logistyki. Odbierając nagrodę Dariusz Pieta czuł się zaszczycony jej
przyznaniem, stwierdził, że w magazynie którym zarządza oraz w całej firmie, problematyka
bezpieczeństwa nie jest lekceważona. Procedury bezpieczeństwa są cały czas doskonalone,
wszystkie nowości w dziedzinie bezpieczeństwa
są analizowane pod kątem zastosowania w magazynach.

Temat numeru

11

firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o..
Za celujące odpowiedzi na wszystkie pytania, można
było uzyskać łącznie 588 punktów, w tym za pytania
zamknięte 258 pkt. a pytania otwarte 330 punktów.
Zwycięzca, firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, zgromadziła odpowiednio 240 punktów za pytania zamknięte i 266 punktów za pytania otwarte, co
dało łączny wynik 506 punktów. Druga firma, Flextronics Logistics Poland, zgromadziła 238,5 pkt. w pytaniach zamkniętych (o 1,5 pkt.mniej) i 227 punktów
w pytaniach otwartych (o 39 punktów mniej).
Konkurs stał się wydarzeniem, które ma określone
cele, a nie jest to tylko przyznanie nagrody, chociaż
jest ona bardzo ważna, członkowie Kapituły Konkursu zgodnie twierdzą, że ważne jest również to co
wniesie on do świadomości poprzez dobry przykład
kultury bezpieczeństwa, jaka jest w nagradzanych firmach. Idąc tym dobrym przykładem, chcemy pokazać
„jak to się robi” u zwycięzcy I edycji konkursu „Lidera
bezpiecznej Pracy w Magazynie” firmie BSH Sprzęt
Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. W następnej odsłonie konkursu opiszemy te działania, za które firma
zdobyła najwięcej punktów, a członkowie Kapituły
Konkursu wypowiedzą się na łamach ‘Bezpiecznego
Magazynu”.

Dariusz Pięta. Kierownik Magazynu Eksportowego
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Cel jaki przyświeca konkursowi, to 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.
Rozwój techniczny i technologiczny sprawia, że urządzenia techniki magazynowej posiadają rozwiązania,
które w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają
na bezpieczeństwo pracy. Konstruktorzy pracujący
nad nowymi modelami sprzętu uwzględniają zbierane informacje z rynku wprowadzając nowe lub
sprawdzone w innych obszarach rozwiązania, poprawiające standardy bezpieczeństwa. Obszar gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej jest miejscem gdzie ogniskuje się wiele operacji związanych
ze składowaniem i dystrybucją towarów. Świadome
korzystanie z dostępnych rozwiązań i narzędzi poprawiających, czy wręcz gwarantujących bezpieczeństwo pracy, jest czynnikiem nie do przecenienia.
Obie firmy bardzo dokładnie wypełniły ankiety,
w pytaniach zamkniętych gdzie punktacja była zero-jedynkowa, różnica była ledwie dwupunktowa,
natomiast w pytaniach otwartych, można było szczegółowo opisywać działania jakie realizowane są w firmie na rzecz bezpieczeństwa. Obie firmy starannie
przygotowały odpowiedzi, jednak więcej argumentów uzasadniających podejmowane działania, które
przyniosły określony skutek, bądź wyjaśniały zasady
funkcjonowania określonych rozwiązań, przestawiła
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WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY
Źródło: Skanska - Volvo Polska. Foto: Skanska - Volvo Polska

9 września 2014 roku we Wrocławiu odbyło się spotkanie przedstawicieli firm Volvo i Skanska mające na celu wymianę wiedzy i najlepszych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa pracy. Uczestnicy
odwiedzili fabrykę Volvo oraz budowę Skanska, by zainspirować się najlepszymi praktykami BHP.
Spotkanie było połączone z praktycznymi warsztatami „Łowienia ryzyka”.
Bezpieczeństwo to, obok jakości i troski o środowisko naturalne, kluczowa wartość dla Skanska i Volvo
- firm, które łączą skandynawskie korzenie i podobna kultura pracy. Na bazie swojej historii i długoletniej obecności na polskim rynku oraz doświadczeń
związanych z wdrażaniem bezpiecznych standardów
pracy firmy zorganizowały spotkanie, które stało się
okazją do wymiany dobrych praktyk, sprawdzonych
rozwiązań i uwag dotyczących tworzenia bezpiecznych warunków pracy. Uczestniczyli w nim przedstawiciele kierownictwa Skanska i Volvo – liderzy, którzy
swoim stosunkiem do BHP chcą dawać dobry przykład pracownikom i otoczeniu biznesowemu, w myśl
funkcjonującej w obu firmach zasady „Wszystko zaczyna się ode mnie”. – Skanska, podobnie jak i Volvo, zależy na wyeliminowaniu wypadków i zagrożeń
związanych z wykonywaną pracą – tłumaczy Krzysztof
Andrulewicz, Prezes Skanska S.A. - Przyjęliśmy zasadę
totalnej transparentności w zakresie BHP, wymieniamy
się doświadczeniami i współpracujemy z partnerami
biznesowymi. Volvo to nasz sprawdzony klient, któremu tak samo jak nam zależy na stałym podnoszeniu
bezpieczeństwa pracy i budowaniu świadomości wagi
tej kwestii. Możemy się od siebie wiele nauczyć, gdyż
świeże spojrzenie kogoś z branży innej niż budowlana
pozwala dostrzec elementy, które wymagają dopracowania, zmiany lub zastąpienia stosowanych rozwiązań bardziej efektywnymi.

Na warsztatach „Łowienie ryzyka” przedyskutowano
wszystkie spostrzeżenia oraz wymieniono się najważniejszymi rozwiązaniami związanymi z polityką obu
firm w zakresie zapobiegania wypadkom i zagrożeniom w miejscu pracy. Okazało się, że zarówno firma
motoryzacyjna, jak i budowlana mierzy się z wieloma
wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa pracy, a rozwiązania które stosuje, aby zapobiegać wypadkom
mogą być wykorzystywane niezależnie od branży.

– Spotkały się dwie firmy o różnym profilu działalności,
ale stojące przed podobnymi wyzwaniami w zakresie
bezpieczeństwa – zaznacza Tommy Bengtsson, Dyrektor Generalny Volvo CE. - Bardziej od wprowadzania
zmian w strukturach potrzebna jest praca z ludźmi
w tworzeniu kultury bezpieczeństwa. Liderzy na każdym poziomie struktury firmy powinni dawać dobry
przykład w tym zakresie. Uczestnicy spotkania odwiedzili halę produkcji autobusów i koparkoładowarek
Volvo, zorganizowaną zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Ich zadaniem było szukanie
obszarów do poprawy w zakresie technicznych i organizacyjnych aspektów bezpieczeństwa, m.in. organizacji stanowiska pracy, składowania materiałów,
pól odkładczych, produktów, maszyn, urządzeń, systemów bezpieczeństwa i ppoż. oraz punktów pierwszej pomocy. Podobne wyzwanie postawiono przed
nimi w związku z wizytą na budowie Kampusu, który
Skanska realizuje dla Volvo. To zielony projekt, certyfikowany na poziomie LEED GOLD, który powstaje
z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju
i zastosowaniem wielu rozwiązań w zakresie BHP, jak
np. system barier ochronnych Secumax, taśmowe tracone punkty kotwiące czy kontrola dostępu pracowników na budowę.

Bezpieczeństwo w Skanska

Bezpieczeństwo w Volvo
Kwestia bezpieczeństwa zajmuje istotne miejsce we
wszystkich aspektach działalności firmy, zarówno jeśli chodzi o rozwój produktów, jak i bezpieczeństwo
miejsca pracy. Potwierdza to obowiązująca w Grupie Volvo Polityka Bezpieczeństwa. Firma angażuje
się w wypracowywanie rozwiązań mających na celu
zapobieganie wypadkom, minimalizację zagrożeń
i skutków wypadków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa na drogach. Wiele pionierskich i innowacyjnych rozwiązań, wprowadzanych na przestrzeni lat,
uczyniło firmę Volvo światowym liderem w dziedzinie
bezpieczeństwa motoryzacyjnego. Wszystkie lokalne
działania Volvo Polska związane z bezpieczeństwem
miejsca pracy, zdrowiem i dobrym samopoczuciem
pracowników, w tym wykrywanie i ocena ryzyka, są
prowadzone zgodnie z globalnymi założeniami Polityki Bezpieczeństwa Grupy Volvo.
Budownictwo jest jedną z najbardziej niebezpiecznych branż. Dlatego Skanska podejmuje wiele inicjatyw, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy dla
wszystkich osób zatrudnionych na projektach i współpracujących z firmą. Działania Skanska w obszarze
bezpieczeństwa pracy są oparte o Politykę BHP, która
jest komunikowana wszystkim pracownikom i partnerom biznesowym. Na jej podstawie został wdrożony
certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem
Pracy. Na każdym etapie projektu oceniane jest ryzyko i planowane są bezpieczne metody wykonywania
prac. Firma rezygnuje z udziału w inwestycjach, które
niosą ze sobą duże ryzyko w zakresie BHP. Menadżerowie projektów i członkowie najwyższego kierownictwa odbywają wizyty bezpieczeństwa na projektach,
w trakcie których sprawdzają stan BHP oraz rozmawiają z pracownikami na temat wagi tych kwestii. Odbywają się też kontrole stanowiskowe i inspekcyjne
służby BHP, audity wewnętrzne i zewnętrzne, analizowane są wypadki oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowe, a warsztaty z przywództwa uwzględniają wagę
bezpieczeństwa pracy. Ponadto, Skanska organizuje
konferencje BHP dla podwykonawców oraz spotkania
wewnętrzne poświecone bezpieczeństwu pracy i zapobieganiu wypadkom.
-
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BAOLI ZWIĘKSZA BEZPIECZEŃSTWO I WIDOCZNOŚĆ
Źródło: Baoli MH Europe. Foto: Baoli MH Europe

Firma Baoli Material Handling Europe udoskonaliła swoje wózki widłowe, czyniąc je jeszcze bardziej niezawodnymi i usprawniając ich działanie. Po prezentacji na początku tego roku nowego
wózka elektrycznego, Baoli wprowadza na rynek europejski modele wózków KB30D i KB35D
o udźwigu 3.0 i 3.5 tony, ze zmodernizowanym silnikiem diesla Mitsubishi S4S-455. W porównaniu do poprzedniego modelu udoskonalono widoczność podczas pracy operatora, użyto trwalszych materiałów zwiększając bezpieczeństwo pracy, a struktura malowania wózków jest typowa
dla rynku europejskiego.
Cechy charakterystyczne nowych modeli wózków Baoli to przeciwwaga nachylona w dół i tył
osłony operatora o konstrukcji piramidy zwiększający widok z tyłu. Nowy kształt przeciwwagi
pozwala na lepszą widoczność podłoża o 40 cm
w porównaniu do poprzedniego modelu. Dzięki nowej konstrukcji osłony operatora i masztu
zwiększono również widoczność w górę i w przód
o 51 cm.
Wózki widłowe KB30/35D z silnikiem Diesela
są pierwszymi wózkami Baoli o przeciwwadze
malowanej strukturalnie zamiast malowania na
gładko. Ten sposób malowania nie wywołuje
w dużym słońcu oślepiających refleksów świetlnych. Zmniejsza to ryzyko wypadków i zwiększa
bezpieczeństwo podczas pracy operatora. Aby
zwiększyć trwałość klapa silnika w wózkach
KB30/35D została zrobiona z żelaza. Elementy
z włókna szklanego z poprzedniego modelu zostały zastąpione metalowymi, nie ulegają, więc
łatwo deformacji, zwiększając tym samym swoją
żywotność. Pokrywa silnika została dodatkowo
wyizolowana pianką, która dodatkowo izoluje
ciepło i redukuje hałas. Pod przeciwwagą jest
więcej miejsca na wydalane ciepło, co zwiększa
wydajność pracy. Pokrywa silnika otwiera się
do kąta 90 stopni zapewniając wygodny dostęp
podczas konserwacji wózka.
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„Użytkownicy praktycznych i niezawodnych wózków oczekują również bezpieczeństwa dla operatora oraz ochrony dla ładunku. Dlatego Dział Rozwoju Baoli nieustannie pracuje nad zwiększeniem
bezpieczeństwa pracy swoich wózków pozostawiając je niezmiennie praktycznymi”, mówi Rory
Harvey-Kelly, Dyrektor Generalny Baoli Material
Handling Europe. „Nowe wózki Baoli o napędzie
diesla wnoszą kilka nowych elementów, takich
jak udoskonalona transmisja i dodatkowy uchwyt
z tyłu osłony operatora, aby pracować wygodniej
i bezpieczniej. Kluczowym elementem wózków
widłowych Baoli pozostaje łatwość ich konserwacji.”
Europejscy dystrybutorzy Baoli mają dostęp do
części zamiennych do modeli KB30/35D za pośrednictwem Elektronicznego Katalogu Części
(Electronic Parts Catalogue EPC). Narzędzie to,
które działa od początku 2014 roku, dostarcza
informacji na temat numerów katalogowych oraz
cen części zamiennych, dając jednocześnie możliwość, aby szybko i łatwo złożyć zamówienie.
Baoli cały czas uaktualnia swój Elektroniczny
Katalog Części, aby zapewnić kompletną wiedzę
o częściach zamiennych i usprawnić proces zamówień części do bieżących i nowych wózków
widłowych Baoli.
Baoli Material Handling Europe
s.r.o. jest spółką zależną KION Baoli (Jiangsu) Forklift Co. Ltd, która
projektuje, produkuje, sprzedaje
i naprawia praktyczne i niezawodne wózki widłowe. Firma oferuje
zarówno elektryczne jak i tradycyjne silnikowe wózki widłowe,
jak również pojazdy magazynowe
z ładownością od 1. do 10. ton.
Baoli jest częścią KION Group i zatrudnia ponad 700 osób. Siedziba
główna firmy, jak również zakłady
produkcyjne, znajdują się w mieście Jingjiang w Prowincji Jiangsu
(w pobliżu Szanghaju). Siedzibą
główną Baoli Material Handling
Europe jest Praga, stolica Czech,
na rynku polskim reprezentantami firmy są Pak Truck oraz Setmil.
Dodatkowe informacje na temat
Baoli dostępne są na stronie:
www.baoli-mh.com.

KAMERA DOZOROWA PANASONIC ULTRA HD 360°
Źródło: Panasonic. Foto: Kamera WV-SF481

Podczas targów Security Essen 2014 Panasonic zaprezentował nową inteligentną kamerę dozorową WV-SF481. Kamera generuje obraz o rozdzielczości 4K i pozwala monitorować otoczenie w zakresie 360 stopni. Została zaprojektowana z myślą o zastosowaniu między innymi w bankowości,
handlu czy też logistyce.
Panasonic WV-SF481, dzięki rozdzielczości 4K
oraz możliwości monitoringu 360 stopni pozwala
obserwować znacznie większy obszar ze znacznie
większą ilością szczegółów w porównaniu do tradycyjnych kamer dozorowych. To z kolei oznacza możliwość wykorzystania mniejszej liczby urządzeń.

zatrzymują się ludzie, co w przypadku sprzedaży
detalicznej może pomóc na przykład w mierzeniu efektywności promocji. Jednocześnie kamera
oferuje funkcję maskowania ruchomych obiektów
(tzw. scrambling), zapewniając ochronę prywatności.

Kamera zapewnia ostry obraz i naturalne odwzorowanie kolorów nawet przy bardzo słabym oświetleniu. Przetwornik 1/1.7” oraz rzeczywisty tryb
dzień/noc umożliwiają generowanie wysokiej jakości obrazu nawet przy oświetleniu 0.05 luksa (tryb
czarno-biały). Pozwala to na prowadzenie efektyw-

- Kamera WV-SF481 Panasonic to pierwsza kamera
360 stopni o rozdzielczości 4K z rzeczywistym trybem dzień/noc oraz funkcją ABF (Auto Back Focus).
Wszystkie te właściwości gwarantują generowanie
przez urządzenie doskonałej jakości obrazu, ale również pozwalają znacznie zredukować czas i koszty

nego monitoringu zarówno w dzień, jak i w nocy,
w trybie 24/7. Ponadto wykorzystany w tym urządzeniu bardzo wysokiej jakości obiektyw zapewnia
niespotykaną ostrość nie tylko w centrum, ale również na obrzeżach obrazu.

instalacji oraz koszty związane z utrzymaniem systemu monitoringu. Ponieważ kamera jest wodoodporna i wytrzymała na ataki ze strony wandali, można ją stosować zarówno wewnątrz budynków, jak
i na zewnątrz - mówi Gerard Figols, Product Marketing Manager w Panasonic. - Jest to wszechstronna
kamera dozorowa, dająca wiele możliwości zastosowania. Wbudowane funkcje inteligentnej analizy
obrazu pozwalają wykorzystywać urządzenie nie
tylko do zapewnienia bezpieczeństwa - dodaje Gerard Figols.

Zastosowanie w kamerze takich funkcji, jak mapowanie ciepła oraz liczenie osób umożliwia wykorzystanie tej kamery nie tylko w celu zapewnienia
bezpieczeństwa, ale również w celach marketingowych. Dzięki wbudowanym narzędziom analitycznym użytkownik może określić, gdzie poruszają lub
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NOWY PRZETWORNIK OBRAZÓW 2D
Źródło: Motorola. Foto: Motorola

Firma Motorola Solutions, Inc. (NYSE: MSI) zaprezentowała wydajny przetwornik obrazów 2D Symbol DS4308 do odczytu kodów kreskowych. Imager DS4308 jest łatwy w użyciu i oferuje niezwykle
duży zasięg odczytu, pozwalając użytkownikom na skanowanie kodów kreskowych każdej gęstości
z mniejszej i większej odległości niż jakikolwiek inny skaner tej klasy.
„Nowa seria imagerów Symbol DS4308 charakteryzuje
się wysoką wydajnością, wygodą użytkowania i wszechstronnością. Modele spełniają biznesowe potrzeby podmiotów z różnych branż: od sklepów detalicznych przez
szpitale po zakłady produkcyjne. Najjaśniejsza plamka
celownicza LED i skanowanie wielokierunkowe to optymalna kombinacja, która sprawia, że w celu odczytania kodu wystarcza wycelować urządzenie i nacisnąć
przycisk. DS4308 jest naszym najbardziej intuicyjnym
i łatwym w użyciu skanerem, który pozwala odczytywać
więcej danych i skrócić czas przygotowania do skanowania” mówi Bob Sanders, wiceprezes działu Data Capture
Solutions w firmie Motorola Solutions

Lekki przetwornik obrazu DS4308 jest dostępny
w czterech wersjach:
• Model DS4308-SR może odczytywać elektroniczne kody kreskowe z ekranów telefonów komórkowych, dokumentów osobistych oraz kody
UPS z odległości do 71 cm, co ułatwia skanowanie dużych lub ciężkich przedmiotów w wózku
sklepowym z drugiej strony kasy.
• DS4308-HD oferuje zasięg skanowania wynoszący 42 cm, idealny do ogólnego skanowania
przy kasach. Może również odczytywać małe, gęste kody kreskowe umieszczone na elektronice,
biżuterii i innych niewielkich przedmiotach.
• Model DS4308-HC służy do skanowania kodów kreskowych w placówkach służby zdrowia, np. przy łóżkach pacjentów. Wyczuwalne
potwierdzenie nie zakłóca spokoju pacjenta,
a uszczelnienie klasy IP42 oraz specjalnie zaprojektowana, odporna na środki dezynfekcyjne obudowa umożliwia czyszczenie urządzenia
silnymi chemikaliami, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się zarazków. Skaner ten może
również odczytywać kody kreskowe z zakrzywionych, odblaskowych powierzchni, takich jak fiolki, strzykawki i zbiorniki na kroplówkę.
• DS4308P to połączenie skanera ręcznego i stacjonarnego z wbudowanym, regulowanym stojakiem, który pozwala szybko zmieniać tryb pracy (z użyciem rąk lub bez użycia rąk) po prostu
przez podniesienie lub odłożenie urządzenia.
Sklepy detaliczne, hotele, firmy logistyczne
i przedsiębiorstwa z branży przemysłu lekkiego
mogą również używać serii DS4308 do programów
lojalnościowych, obsługi kuponów mobilnych, biletowania imprez, kontroli jakości oraz monitorowania zapasów. Modele z serii DS4308 szybko
odczytują praktycznie wszystkie kody kreskowe
dzięki najbardziej zaawansowanemu mechanizmowi przetwarzania obrazu oraz inteligentnemu obrazowaniu PRZM opracowanemu przez firmę Motorola – w tym kody wysokiej gęstości wyświetlane
na ekranie telefonu komórkowego czy też wydrukowane na uszkodzonym, zadrapanym lub zabrudzonym papierze.
Zielony i czerwony wskaźnik świetlny mogą być
również powiązane z sygnalizacją dźwiękową.
Dzięki temu czytnik potwierdza operację skanowania słyszalną w każdym środowisku, zarówno
przy hałaśliwej linii produkcyjnej, jak i w cichym
pokoju szpitalnym. Urządzenia z serii DS4308 są
dostępne z kontraktem serwisowym Service from
the Start, który obejmuje zwykłe zużycie, a także
przypadkowe uszkodzenia. Kontrakt pozwala uniknąć nieprzewidzianych kosztów związanych z naprawami.
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NOWE MODELE DRUKAREK SATO
Źródło: SATO. Foto: SATO

SATO, światowy lider w dziedzinie wydruku kodów kreskowych, etykietowania i rozwiązań EPC /
RFID, zaprezentuje swoje innowacyjne rozwiązania na Euro ID i ID Światowego Międzynarodowego
Kongresu . SATO będzie reprezentować swoje rozwiązania wspólnie ze swoim długoletnim partnerem RFID-Konsorcjum. Obie firmy oferują kompletne rozwiązania RFID, które obejmują nowe
moduły drukarki SATO z serii S, jak również nowoczesne wydanie RFID – drukarkę CL4NX. Zarówno
SATO jak i RFID-Konsorcjum oferują rozwiązania RFID charakteryzujące się technologią „state-of-the-art”, która umożliwia przedsiębiorcom w całej Europie zwiększenie wydajności i identyfikowalności.
Kluczowym produktem są nowe, 4 i 6 – calowe moduły
z serii S, dzięki którym klienci SATO będą mogli sprostać najbardziej wymagającym zadaniom związanych
z etykietowaniem w łańcuchu produkcyjnym. Nowe,
wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu moduły RFID są przeznaczone do różnych zastosowań, w tym produkcji,
produkcji żywności, butelkowania oraz magazynowania. W oparciu o innowacyjną technologię etykietowania, firma SATO opracowała silniki drukujące OEM serii
S, aby osiągnąć nieporównywalną wydajność i użyteczność.
Rewolucyjna drukarka SATO CL4NX, która została zaprojektowana w oparciu o potrzeby klientów oraz
długoletnie doświadczenie inżynierów SATO. Drukarka „plug and play” CL4NX RFID jest wyjątkowo łatwa
w instalacji i konfiguracji. Dzięki funkcji automatycznego wykrywania,w prosty sposób można ją szybko zintegrować z istniejącymi systemami. Ponadto drukarka
może obsługiwać szeroką gamę nośników, w tym etykiet rożnej wielkości. Posiada szeroki otwór ułatwiający
montaż głowicy mediów, bez rdzenia.
SATO oraz RFID-Konsortium zaprezentują również RFID
Sprinter Component System. Ten kompletny system
RFID do identyfikacji i śledzenia aplikacji oferuje mo-

dułową platformę wielofunkcyjnego, indywidualnego
systemu Auto-ID, składającego się z certyfikowanego
sprzętu Auto-ID / RFID i oprogramowania dobranego
do potrzeb danego klienta. RFID Sprinter Component
System może być używany z dowolnym systemem ERP.
„Na tegorocznym Euro ID 2014, tytuł naszego sloganu
będzie ponownie nosił nazwę „RFID you can touch –
software meets”, mówi Tino Strickert, CEO RFID Konsortium. „Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wspólne
z naszym długoletnim partnerem SATO, możemy przedstawić najnowsze rozwiązania z branży Auto ID.”
„Jesteśmy podekscytowani, że możemy uczestniczyć
w Euro ID 2014 z naszym partnerem RFID-Konsortium”,
mówi Detlev Müller, dyrektor generalny DACH, SATO
Niemcy. „ Przez wiele lat, z powodzeniem obsługiwaliśmy wiele wspólnych projektów. Obie firmy posiadają
rozległe doświadczenie w technologii RFID. Możemy zaoferować kompletne rozwiązania wraz z kompleksową
obsługą. Z obu firm mających doświadczenie rozległe
technologii RFID, możemy zaoferować kompletne rozwiązania wraz z kompleksową obsługą. Euro ID 2014
jest doskonałą okazją, aby pokazać naszą innowacyjną
technologię, która została zaprojektowana w celu sprostania wszelkim potrzebom naszych klientów”.
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ODDZIELENIE STREFY PRACY OSÓB PIESZYCH OD STREF RUCHU WÓZKÓW
Autor: mgr inż. Antoni Saulewicz

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom pieszym wykonującym pracę w strefach, do których
przylegają drogi wózków podnośnikowych, zaleca się
oddzielenie tych stref od stref ruchu wózków. Ponadto, granice miejsc, do których ruch wózków podnośnikowych jest dopuszczalny, powinny być zaznaczone
co najmniej linią na powierzchni podłogi i odpowiednio oznakowane, przy czym obejmuje to również
miejsca, do których np. wózkami podnośnikowymi są
dostarczane materiały czy wyroby potrzebne w omawianej strefie pracy. Miejsca te nie są już drogą dla
wózka, ale są np. strefą jego rozładunku i manewrowania; powinny one być odpowiednio oznakowane .
Na rysunku 1 przedstawiono ostrzegawczy znak bezpieczeństwa przydatny do stosowania w strefie manewrowania wózka.

Zmniejszenie ryzyka wypadkowego do poziomu
małego (w skali trójstopniowej) umożliwia rozwiązanie z oddzieleniem stref pracy osób od stref
ruchu wózków podnośnikowych z zastosowaniem
stałych kołków lub ochronnych barier fizycznych
odgradzających strefy pracy od stref ruchu wózków
podnośnikowych. Przykład rozwiązania z zastosowaniem metalowych barier ochronnych przedstawiono na rysunku 2.
Na rysunku 3 przedstawiono oddzielenie strefy
wydziału produkcyjnego od strefy ruchu pojazdów
w przebudowywanym zakładzie produkcyjnym
w Polsce.

Rys. 1. Ostrzegawczy znak bezpieczeństwa zalecany do
stosowania w strefie manewrowania wózka

Wypadki w strefach manewrowania nie są wypadkami spektakularnymi i o nich mniej się mówi, ale
jest ich dużo i są bardzo poważne. Według danych
UDT, co roku ponad 10 osób doznaje ciężkich obrażeń ciała podczas manewrowania wózkiem przez
operatora. W procedurach dotyczących bezpieczeństwa podczas użytkowania wózków jest wskazane umieszczenie wymagań, aby w strefie manewrowania wózków nie przebywały inne osoby.
Zalecenie to jest zgodne z wymaganiem Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym [1].

Rys. 2. Przykład oddzielenia strefy pracy od drogi ruchu pojazdów (ilustracja dzięki uprzejmości firmy Cisco-Eagle z USA)
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Rys. 3. Oddzielenie strefy pracy od strefy ruchu pojazdów za
pomocą bariery fizycznej z tworzywa sztucznego (ilustracja
dzięki uprzejmości firmy Evergrip sp. z o.o., Warszawa)

Na rysunkach 4 a) - e) przedstawiono dalsze przykłady zastosowanych w praktyce rozwiązań pełnego lub częściowego oddzielenia stref pracy od
stref ruchu wózków i innych pojazdów z zastosowaniem bariery fizycznej. Jak widać z załączonych
przykładów, zastosowanie bariery fizycznej chroni
nie tylko pracowników, ale również materiały oraz
urządzenia przed przypadkowym uszkodzeniem
lub nawet zniszczeniem.
Rys. 4. Bariery z tworzywa sztucznego, oddzielające ruch wózków od strefy pracy w strefie stanowisk pracy: a), b), c), e) chroniące urządzenia, d)
chroniące materiały (ilustracje dzięki uprzejmości
firmy Evergrip sp. z o.o., Warszawa)
Stosowanie ruchu wózków podnośnikowych w magazynach z regałami wymusza stosowanie barier
ochronnych oddzielających ruch wózków od regałów i zabezpieczających regały przed przypadkowym uszkodzeniem. Na rysunku 5 przedstawiono
stosowanie odpowiednich barier ochronnych w budowanym nowym magazynie w jednym z przedsiębiorstw w Warszawie

Rys. 4a

Rys. 4c

Rys. 4b

Rys. 4d

Rys. 4e

Proponowane rozwiązania umożliwiają zmniejszenie ryzyka wypadkowego wynikającego z użytkowania wózków jezdniowych.
Literatura
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem
silnikowym. DzU 2002, nr 70, poz. 650, z późn. zm.
Rys. 5. Stosowanie barier chroniących regały w nowo bud
owanym magazynie (ilustracja dzięki uprzejmości firmy
Evergrip sp. z o.o., Warszawa)
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SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY
Źródło: Red. Foto: log4.pl

Pierwsza pomoc to nie tylko modny temat dla mediów, to ważny element bezpieczeństwa w magazynie, gdy już dojdzie do zdarzenia, wówczas trzeba jak najszybciej pomóc osobie poszkodowanej, ta wiedza może uratować życie. Na zakończonym „I FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE”, zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, w czwartym dniu
odbyło się szkolenie z zakresu praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy, na którym
uczestnicy, zdobyli wiedzę niezbędną do udzielenia pomocy przedmedycznej. Według przepisów
pracodawca ma obowiązek zapewnić sprawnie funkcjonujący system udzielania pierwszej pomocy w zakładzie. Szkolenie przeprowadził 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.
Intensywne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej
pomocy w magazynie, według programu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników w branży TSL
– Transport – Spedycja – Logistyka.
Szkolenia dla pracowników firm branży TSL realizowane były dwuetapowo, w którym część teoretyczna realizowana była w następującym zakresie:
• Podstawy prawne w Polsce dot. udzielania pierwszej pomocy
• Statystyki wypadków przy pracy z uwzględnieniem branży
transportowej i magazynowej
-

-
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• Zasady zachowania bezpieczeństwa własnego, poszkodowanego oraz miejsca zdarzenia
• Zasady ewakuacji osób poszkodowanych z miejsc zagrożonych
• Mechanizm oraz postępowanie w przypadku nagłego z
atrzymania krążenia (NZK)
• Postępowanie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia
z użyciem Automatycznego Defibrylatora
• Zewnętrznego (AED)
• Mechanizm oraz postępowanie w przypadku zadławienia
• Mechanizm oraz postępowanie w przypadku krwotoków
tętniczych, żylnych oraz amputacji
• Funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego
w Polsce oraz zasady wzywania pomocy
• Miejsca w których znajdują się defibrylatory AED
• Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy w zakładzie pracy
oraz zastosowanie znajdujących się tam materiałów
• Zagrożenia w magazynie i zakładzie pracy oraz postępowanie
w przypadku ich zaistnienia (upadek z wysokości, zmiażdżenia,
złamania, potrącenia przez pojazd, wypadki z udziałem wózka
widłowego, oparzenia)
• Zasady wyciągania rannego operatora wózka widłowego
z pojazdu
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Część druga praktyczna obejmowała:
• Chwyty ewakuacyjne
• Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa osób dorosłych
• Defibrylacja poszkodowanego automatycznym defibrylatorem zewnętrznym AED
• Rękoczyn ucisku nadbrzusza w przypadku zadławienia osoby dorosłej
• Zabezpieczanie miejsca zdarzenia w którym brał udział wózek widłowy
• Wyciąganie poszkodowanego z wózka widłowego
-

-

-

-

-

-
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Jakże ważne dla każdego z nas umiejętności, przydające się nie tylko w pracy, ale i wżyciu codziennym, poszerzone o elementy specyfiki warunków występujących w magazynie, w czasie sześciogodzinnego szkolenia zdobyła grupa 9 uczestników, którzy otrzymali certyfikat ukończenia kursu
pierwszej pomocy.

Pierwsza pomoc
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PRAWA PRACUJĄCEJ MAMY
Autor: Marta Bodys

Opieka nad dzieckiem jest nie lada wyzwaniem dla każdej, a szczególnie pracującej kobiety. Nie
każdy jednak wie, że Kodeks pracy zapewnia szereg praw i przywilejów nie tylko matkom w okresie ciąży, ale również tym, które powróciły już do pracy. Jakie udogodnienia im przysługują?
Co po powrocie do pracy?

Pierwszym z praw matki, która
powróciła do pracy z urlopu macierzyńskiego, jest obowiązek
pracodawcy udzielenia jej urlopu
wypoczynkowego, bezpośrednio
po takim urlopie jeśli o to zawnioskuje. Jeśli zaś chodzi o powrót na
stanowisko pracy, to zgodnie z generalnie przyjętą zasadą, kobieta
po zakończeniu urlopu macierzyńskiego ma prawo wrócić na swoje
dotychczasowe stanowisko. -Często zdarza się jednak, że podczas
nieobecności pracownicy w zakładzie pracy dochodzi do różnych
zmian organizacyjnych, na skutek
których jej poprzednie stanowisko
pracy zostaje zlikwidowane. W takiej sytuacji pracodawca powinien
zaproponować powracającej do
pracy mamie stanowisko równorzędne z tym, które zajmowała
przed udaniem się na urlop. Jeśli
również to nie jest możliwe, musi
zapewnić jej inne, odpowiadające
kwalifikacjom zawodowym – tłumaczy Marta Kosakowska, aplikant
adwokacki TGC Corporate Lawyers. Trzeba dodać, że bez względu na to, która opcja zostanie zastosowana, powracająca do pracy
mama ma zagwarantowane wynagrodzenie takiej wysokości, jakie
otrzymywałaby, gdyby nie korzystała z urlopu. Oznacza to, że jeśli

podczas jej nieobecności w firmie
miały miejsce podwyżki bądź też
redukcje wynagrodzenia, będą one
dotyczyć również jej pensji.

Karmienie niemowlaka w pracy?
Młoda mama, która karmi dziecko piersią nie jest pozostawiona
sama sobie. Jeśli złoży specjalne
oświadczenie, będą jej przysługiwać dwie półgodzinne przerwy
wliczane do czasu pracy. -Przerwy
te można połączyć i wykorzystać
tak, że dzień pracy będzie rozpoczynał się lub kończył godzinę
wcześniej. Jeśli jednak pracownica pracuje przez czas krótszy niż
4 godziny dziennie, taka przerwa
jej nie przysługuje. Gdy pracuje
nie dłużej niż 6 godzin dzienne
przerwa wynosi pół godziny, a jeśli karmi więcej niż jedno dziecko
czas ulega wydłużeniu i wynosi
dwa razy po 45 minut. Co ważne,
przerw udziela się na podstawie
oświadczenia młodej mamy złożonego u pracodawcy- mówi Marta
Kosakowska.
Krótszy czas pracy
Pracownica, która ma prawo do
urlopu wychowawczego, i której
wymiar czasu pracy jest wyższy
niż połowa tzw. „pełnego etatu”,
po powrocie z urlopu (np. macie-

rzyńskiego) ma prawo wnioskować
o zmniejszenie ilości czasu spędzanego w pracy. - Można go obniżyć maksymalnie do połowy pełnego wymiaru. To jednak pracownica
musi poinformować pracodawcę
ile godzin dziennie chce pracować
i jak długo taki okres ma trwać.
Ten z kolejni, taki wniosek musi
uwzględnić. – dodaje ekspertka.
Warto podkreślić, iż w okresie korzystania z tego przywileju kobieta objęta jest szczególną ochroną
przed zwolnieniem, analogicznie
jakby korzystała z urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż
przez 12 miesięcy.
Prócz praw opisanych wyżej trzeba również dodać, że kobiety, która opiekuje się dzieckiem poniżej
czwartego roku życia, pracodawca
nie może oddelegować poza stałe
miejsce pracy, nie może zatrudniać
jej w godzinach nadliczbowych
i w porze nocnej oraz w systemie
przerywanego czasu pracy, chyba że wyrazi ona na to zgodę. Co
więcej, pracującym matkom, aż do
ukończenia przez dziecko 14 roku
życia przysługuje również możliwość skorzystania z płatnego
zwolnienia od pracy w wymiarze
dwóch dni rocznie.

SZYKANY W PRACY OCZAMI PRACOWNIKÓW
Autor: Marta Bodys

W lipcu 2014 roku CBOS opublikował wyniki drugiej edycji badania „Szykany w miejscu pracy”.
W jego trakcie, podobnie jak w 2002 roku, poproszono Polaków o ocenę sytuacji w ich miejscach
pracy w ciągu ostatnich 5 latach. Choć obydwie edycje odbywały się w podobnych okolicznościach
(tuż po globalnym kryzysie ekonomicznym), istnieje jednak między nimi zasadnicza różnica –
pierwsze badanie miało miejsce w czasie, gdy kwestie równego traktowania i nękania w miejscu
pracy nie były jeszcze w Polsce uregulowane prawnie. Co zmieniło się w środowisku pracy przez te
kilkanaście lat i jak ukształtowała się świadomość pracowników?
Atmosfera w pracy bez zmian

W ciągu ostatnich 12 lat wzrósł
procent pracowników, którzy oceniają swoją sytuację w pracy jako
bardzo dobrą – z 18% do 24%.
Należy jednak mieć na uwadze,
iż dobra ocena atmosfery w miej-
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scu zatrudnienia jest ściśle związana z sytuacją życiową osób
badanych. Lepiej w pracy czują
się bowiem osoby wykształcone,
pracujące w dużych miastach, zatrudnione w większych firmach
oraz dobrze oceniające swoje

warunki materialne. Nie zaskakuje również fakt, że większą wagę
do atmosfery przywiązują kobiety niż mężczyźni.

Różne oblicza szykan

Z porównania wyników obu badań

Podpis pod wykresem
Tabela: Czy był Pan/ Pani szykanowany w ciągu ostatnich pięciu lat?
Źródło: CBOS, Szykany miejscu pracy, komunikaty z badań nr 107/2002 i 109/2014 taka przerwa jej nie przysługuje.
Gdy pracuje nie dłużej niż 6 godzin dzienne przerwa wynosi pół godzi

wynika, że poziom występowania zachowań odbieranych przez
pracowników jako szykany nie
uległ istotnym zmianom. Warto
jednak zauważyć, że wśród przykładów szykan badani wymieniali bardzo różne praktyki w swoim
środowisku pracy, począwszy od
drobnych złośliwości, plotek czy
donosicielstwa ze strony kolegów, aż po poważne naruszenia
przepisów Kodeksu Pracy przez
przełożonych i przedstawicieli pracodawcy (np. upokarzanie,
tworzenie wrogiej atmosfery,
bezzasadna krytyka i podważanie
kompetencji, dyskryminacja, zastraszanie zwolnieniem z pracy).
Co równie istotne, w okresie
objętym badaniem znacząco
zmniejszyła się częstość zastraszania pracowników zwolnieniem
z pracy (z 19% do 6%) czy stosowanie niepieniężnych kar i represji (z 20% do 14%). Niestety na

stałym, wynoszący ok. 10% poziomie utrzymuje się bezzasadne
pozbawianie pracowników premii czy innych należnych składników wynagrodzenia.

Prawo surowsze – poziom
szykan taki sam

- Nie zgodziłabym się z tezą, że
mimo coraz surowszego prawa
i wzrostu świadomości pracowników, poziom szykan w środowisku pracy pozostaje na tym samym poziomie. Przede wszystkim
badani odpowiadali na pytania
w oparciu o swoje subiektywne
odczucia, wymieniali przykłady
różnych negatywnych praktyk
w swoich miejscach pracy, które
w raporcie zostały zebrane w grupy tematyczne. Ponadto wymienione niewłaściwe zachowania
nie odnoszą się do konkretnych
definicji zawartych w Kodeksie
Pracy. Nie wiemy też, czy dane

zachowanie przełożonego np.
„bezzasadna krytyka, upokarzanie, podważanie autorytetu” było
skierowane tylko do konkretnego
pracownika(ów), czy też całego
zespołu, czy trwało przez dłuższy
czas czy też były to incydentalne.
Przypadki niewłaściwego traktowania całego albo części zespołu przez przełożonego, mogą
nie wyczerpywać prawnych kryteriów mobbingu konkretnego
pracownika(ów), lecz być wynikiem braku kompetencji kierowniczych danego szefa zespołu
i na gruncie Kodeksu Pracy zostać
zakwalifikowane jako naruszenie
godności pracownika czy zasad
współżycia społecznego w środowisku pracy. – komentuje Dorota
Strzelec psycholog pracy, dyrektor firmy doradczej StaffPoland
Sp. z o.o.
czytaj dalej 
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