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PAKIETY INSTRUKTAŻOWE
Źródło: UDT.

W ramach kampanii prewencyjnej „Bezpieczeństwo - Twój wybór” Urząd Dozoru Technicznego
przygotował specjalne pakiety
instruktażowe, pokazujące prawidłowe zachowania eksploatacyjne w magazynie. W skład
pakietu wchodzą: film instruktażowy z komentarzem ekspertów

UDT, plakat oraz broszura nt. zasad bezpiecznej pracy na wózku
jezdniowym. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich pracowników
już dziś i odbierz bezpłatny pakiet z instrukcją bezpiecznej
eksploatacji wózków jezdniowych. Materiały są dostępne w
Oddziałach UDT.

KONKURS PLASTYCZNY

BEZPIECZNE MOCOWANIE

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu i Urząd Dozoru Technicznego w Poznaniu w ramach Wielkopolskiej
Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 20132020 zapraszają młodzież szkół ponadgimnazjalnych
do wzięcia udziału w konkursie plastycznym: ,,Wózek
widłowy to nie samochód sportowy”. Zadaniem uczestników konkursu jest opracowanie komiksu. Na zwycięzców czekają cenne nagrody.

Brytyjska firma Ergonomic Solutions, lider w zakresie projektowania i produkcji bezpiecznych systemów mocowań, będzie jednym z wystawców V Międzynarodowych Targów Wyposażenia, Technologii
i Usług dla Handlu RetailShow 2014. Firma jest
znana przede wszystkim ze swojej marki SpacePole®, czyli najpopularniejszego systemu mocowań
dla nowoczesnych technologicznie rozwiązań płatniczych, mobilnych i punktów sprzedaży. Podczas
targów firma zaprezentuje szeroką gamę rozwiązań
technicznych w zakresie mocowań.

Źródło: WSOZZ. Foto: WSOZZ

Źródło: Ergonomic Solutions

Wprowadzanie nowych urządzeń i rozwiązań elektronicznych w branży handlowej powoduje, że zarządzający sklepami muszą dokonywać wyboru
odpowiednich uchwytów i mocowań do nich. Na
targach RetailShow firma Ergonomic Solutions zaprezentuje duży wybór rozwiązań technologicznych w zakresie mocowań, czyli SpacePole Essentials, SpacePole Payment oraz SpacePole SafeGuard
kompatybilnych z wielokanałowymi aplikacjami
sklepowymi, tj. punkty sprzedaży, kasy, punkty samoobsługowe oraz kioski.
Wiodącym produktem oferty na targach w Warszawie będzie nowość na rynku, czyli rozwiązanie
SpacePole SafeGuard i-frame, które łącząc w sobie
estetyczny wygląd i funkcjonalność jest idealnym
rozwiązaniem dla urządzeń typu iPad montowanych zarówno na ścianie, na blacie, jak i na podłodze w obiektach handlowych, usługowych i turystycznych.
czytaj dalej
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SZKOLENIE SPOŁECZNYCH
INSPEKTORÓW PRACY
Źródło: WSOZZ. Foto WSOZZ

Zagrożenia wypadkowe w gospodarce magazynowej,
bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji wózków jezdniowych a także zasady odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy to główne tematy szkolenia społecznych inspektorów pracy przeprowadzonych przez
Przemysława Jachalskiego, Jakuba Koniecznego
i Grzegorza Kudlińskiego - inspektorów Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Prowadzący szkolenie inspektorzy pracy przedstawili zagadnienia związane z zagrożeniami występującymi przy eksploatacji
wózków jezdniowych, zapoznali zebranych z zasadami bezpieczeństwa pracy a także omówili przyczyny
i okoliczności związanych z tym wypadków związanych z gospodarką magazynową. Szkolenie odbyło
się 8.10.2014 r. w siedzibie Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, który był współorganizatorem szkolenia.

OBRADOWAŁA KOMISJA WSOZZ
Źródło: WSOZZ. Foto WSOZZ

Wymagania bhp przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz zagrożenia wypadkowe związane z ich użytkowaniem były głównymi
zagadnieniami omawianymi podczas szkolenia zorganizowanego 14.10.2014 r. na terenie fabryki samochodów użytkowych „Volkswagen Poznań” Sp. z o.o.
Szkolenie prowadzili Paweł Ciemny i Przemysław
Jachalski, inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. W szkoleniu uczestniczyło 60
osób, w tym operatorzy wózków jezdniowych zatrudnieni w Volkswagen Poznań a także w Panopa Logistik
Polska oraz osoby kierujące pracownikami. Szkolenie
zorganizowano w ramach Wielkopolskiej Strategii
Ograniczania Zagrożeń Zawodowych.
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SZKOLENIE Z EKSPLOATACJI
W VOLKSWAGEN POZNAŃ
Źródło: WSOZZ

Wymagania bhp przy eksploatacji
wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz zagrożenia wypadkowe związane z ich użytkowaniem były
głównymi zagadnieniami omawianymi podczas szkolenia zorganizowanego 14.10.2014 r. na terenie fabryki
samochodów użytkowych „Volkswagen Poznań” Sp. z o.o. Szkolenie prowadzili Paweł Ciemny i Przemysław
Jachalski, inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.
W szkoleniu uczestniczyło 60 osób,
w tym operatorzy wózków jezdniowych zatrudnieni w Volkswagen Poznań a także w Panopa Logistik Polska
oraz osoby kierujące pracownikami.
Szkolenie zorganizowano w ramach
Wielkopolskiej Strategii Ograniczania
Zagrożeń Zawodowych.

LEASING WÓZKÓW WIDŁOWYCH PO TRZECH KWARTAŁACH 2014r.
Źródło: Red. Foto: Log4.pl

Związek Polskiego Leasingu podał dane o leasingu
wózków widłowych za trzy kwartały br., zebrane,
od firm w nim zrzeszonych. Po analizie, widać, że
na rynku leasingu zachodzą zmiany jakościowe,
rynek urósł w stosunku do analogicznego okresu
roku ubiegłego o 14% pod względem wartości
umów w 2013 r. było 283,31 mln. zł. a w 2014 r.
jest 322,9 mln. zł. Analogicznie rynek pod względem ilościowym urósł o 22%, odnotowując
w 2013 roku 3683 wózki, a w 2014 roku 4501
wózków widłowych w leasingu. W roku ubiegłym
rynek leasingu rósł kwartał do kwartału, jednak ta
sytuacja nie powtórzyła się w tym roku, w trzecim
kwartale notuje się nieco słabsze wyniki niż w drugim kwartale 2014 roku.
W trzecim kwartale br. wartość podpisanych
umów wyniosła 115,43 mln zł., nominalnie o 1,2
mln zł. mniej niż w II kw.(-1%), a ilość wyleasingowanych wózków wyniosła 1414 szt., nominalnie
to o 236 wózków mniej (-14%) niż w poprzednim
kwartale. Zatem jest ujemna dynamika kiedy porównujemy II kwartał do III kwartału w br. inaczej
niż to było w roku ubiegłym. Co zatem może ozna-
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czać ta zmiana, czy rysuje się tendencja spadkowa,
trudno jednoznacznie stwierdzić. Ogólny „klimat”
gospodarczy nie jest najlepszy, wyniki gospodarek europejskich w ostatnich miesiącach trzeciego
kwartału notowały spadki. W Polsce też, jest lekka
korekta, więc ta sytuacja na pewno ma przełożenie, pytanie jak duże i jak długo o będzie trwało.
Patrząc jednak na całościowe wyniki, rynek leasingu wózków widłowych rośnie i nawet, gdy nastąpi
spowolnienie, to nie powinno mieć wpływu na rysujące się dodatnie saldo.
czytaj dalej 

TOP 4 WÓZKÓW WIDŁOWYCH W PAŹDZIERNIKU
Źródło: Red.

Październik, okazał się miesiącem znacznych spadków wejść w publikowane oferty na portalu, wysokie zainteresowanie ofertami we wrześniu zostało dość mocno zweryfikowane. W październiku
w oferty wózków widłowych kliknięto 8223 razy, nominalnie o 1977 wejść mniej (-19%), w grupach rodzajowych notowane są również spadki. Przy rekordowym wrześniu, te dane prezentują
się mniej okazale, jednak to nadal bardzo dobre wyniki, analizując dane od początku roku. Gospodarka nie jest tak przewidywalna, jak to miało miejsce w przeszłości, bardzo wiele czynników
decyduje o zachowaniu inwestorów, a to oni są motorem rozwoju i nowych zakupów. Na portalu
nie notujemy danych sprzedażowych, a jedynie zainteresowanie produktami, to swoisty plebiscyt
popularności. Jest on jednak wyznacznikiem tego czego poszukują użytkownicy.
W październiku wszystkie grupy
rodzajowe odnotowały spadki,
największy nominalnie spadek
zanotowały czołowe wózki widłowe, o 793 wejścia mniej (15%) niż
we wrześniu. Druga pod względem wielkości grupa rodzajowa
wózki magazynowe zanotowały
o 784 wejścia mniej (24%) niż
w poprzednim miesiącu, a oferty
wózków typu Reach truck, o 267
wejść mniej (26%). W oferty grupy
rodzajowej określonej jako pozostałe, skupiająca pod tym hasłem
wózki boczne, przegubowe i wielokierunkowe, w sumie kliknięto
86 razy mniej.
czytaj dalej 

ZM KANIA Z NOWOCZESNYM MAGAZYNEM
Źródło: ZM Kania SA. Foto: ZM Kania SA

Magazynowanie i dystrybucja produktów mięsnych jest jednym z ważnych elementów, które
wpływają na jakość wędlin trafiających na nasze stoły. Zakłady Mięsne Henryk Kania – wiodący
producent wyrobów wędliniarskich – wykorzystują w procesie przetwórczym nowoczesny magazyn chłodniczy do składowania gotowych produktów. Całkowicie zautomatyzowany system zarządzania zespołem układnic oraz selekcji towarów do transportu znacząco usprawnia i zapewnia pełną kontrolę nad procesem dystrybucji produktów. Magazyn jest pionierskim rozwiązaniem wśród
firm działających na rynku przetwórstwa mięsnego.
Nowoczesny magazyn chłodniczy
do wysokiego składowania ma
860 mkw. całkowitej powierzchni, 10 metrów wysokości i może
łącznie pomieścić 590 ton zapakowanych wyrobów wędliniarskich. W magazynie utrzymywana
jest – określona w ustawowych
przepisach dotyczących produkcji i warunków przechowywania
mięsa – temperatura nieprzekraczająca 4 stopni Celsjusza, która
skutecznie powstrzymuje rozwój
bakterii i drobnoustrojów. Dzięki
innowacyjnemu systemowi katalogowania i składowania gotowych wyrobów, które trafiają do
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magazynu po zakończeniu procesu przetwórczego, sortowanie
produktów przed ich dystrybucją
staje się o wiele szybsze i łatwiejsze. Inteligentny system komputerowy – za pomocą zespołu
układnic – umieszcza pojemnik
z danym wyrobem na właściwej
półce, a następnie wyciąga go pod
zamówienie generowane przez
pracownika zarządzającego wysyłkami. Za sprawą nowoczesnej
technologii oraz automatyzacji
i robotyzacji całego procesu przyspieszone zostaje dostarczenie
produktu z magazynu na halę
dystrybucyjną. Komputer czuwa

także nad tym, aby gotowe wyroby przebywały w magazynie jak
najkrócej.
czytaj dalej 

WSPÓLNY CEL – ZWIĘKSZANIE BEZPIECZEŃSTWA
Autor: Anna Wanat. Foto: NESTEC

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje szereg przepisów prawnych, definiujących zasady
bezpiecznego wykonywania pracy . Jak się ma teoria do praktyki? Zazwyczaj jest tak, że przepisy
to jedno, a realia pracy pokazują inną rzeczywistość. Żeby były przestrzegane i faktycznie zapewniały bezpieczeństwo, potrzebne jest wysoka świadomość samych zainteresowanych, oraz zmotywowanie ich do zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.
jednak dopiero pierwsze z rezultatów, jakie niesie ze
sobą wdrożenie rozwiązania zaproponowanego przez
twórców tablic NESTOR.
Pozytywów jest znacznie więcej
Nie ulega wątpliwości, że psychologiczny wpływ na
pracowników, związany z umieszczeniem tablic, jest
ogromny. Dążąc do utrzymania wzrostu liczby dni bez
wypadku i pobicia kolejnego „rekordu bezpieczeństwa”, pracownicy jednocześnie starają się wykonywać swoje obowiązki z jak największym zachowaniem bezpieczeństwa, rywalizując przy tym miedzy
sobą ale i współpracując.

Dobry sposób na motywację proponuje Grupa Technologiczna NESTOR, pod marką NESTEC wprowadzając na rynek ledowe tablice BHP, informujące o liczbie
dni bez wypadku.
Tablice NESTEC projektowane są z uwzględnieniem
wymagań zamawiającego. Dostosowywany jest każdy parametr, jak wymiary czy nadruk. Zamawiający
sam decyduje, czy wyświetlana ma być jedynie liczba
dni bez wypadku, czy dodane zostaną również inne
informacje, takie jak na przykład najwyższa osiągnięta liczba dni bezwypadkowej pracy, bądź też inne
spersonalizowane informacje dodatkowe. Istotne
jest również to, że wspomniane tablice projektowane i produkowane są w taki sposób, aby służyły przez
długi okres czasu. Wszystko po to, aby zmaksymalizować funkcjonalność i zwiększyć pozytywny wpływ na
poziom bezpieczeństwa w zakładach pracy.
Założenia
Głównym przekazem miało być informowanie o liczbie dni bez wystąpienia nieszczęśliwych wypadków.
Założenie było takie, aby umieszczony w widocznym
dla każdego miejscu licznik motywował pracowników do bezpiecznej pracy. W jaki sposób? Poprzez
wzbudzanie rywalizacji między współpracownikami.
Pracownik, widząc, że liczba dni bez wypadku zwiększa się, będzie dążył do tego, aby licznik ten nie został wyzerowany z powodu zaistniałego wypadku. To

Informacje spływające od firm wdrażających u siebie
takie rozwiązanie pokazują, że oprócz pobudzenia
ducha rywalizacji, umieszczenie tablic NESTEC pociąga za sobą znacznie większe zainteresowanie pracowników każdym wypadkiem, jak i jego skutkami. Za
tym również idzie poczucie współodpowiedzialności
za zrealizowany wynik, jakim jest każdy kolejny przepracowany dzień bez wystąpienia nieszczęśliwego
zdarzenia oraz, co najważniejsze, znaczący spadek
liczby wypadków przy pracy, który według danych
dostępnych na stronie internetowej producenta, wynosi średnio 25%.
Wsparcie pracy kadry kierowniczej
Pozytywne skutki zauważalne są nie tylko wśród pracowników. Wpływ widoczny jest również wśród kadry
kierowniczej, która na bieżąco może monitorować
stan bezpieczeństwa, oraz szybciej dostaje informacje o wystąpieniu wypadku. To również przyczynia się
do zainteresowania przyczynami wypadku oraz prowadzi do poszukiwania rozwiązania, które pozwoliłoby zminimalizować ryzyko ponownego wystąpienia
nieszczęśliwego zdarzenia.
Cel osiągnięty
Przedstawione informacje pokazują, jak znaczący
wpływ na bezpieczeństwo ma wzbudzanie świadomości pracowników i pobudzanie wśród nich zainteresowania występującymi wypadkami w celu późniejszego ich wyeliminowania. To, co najważniejsze,
zostaje osiągnięte – pracownicy czują się współodpowiedzialni za zachowanie bezpieczeństwa, które
tym samym jest zwiększane. Jest to równoznaczne
z mniejszą liczbą wypadków, a za tym idą mniejsze
straty dla przedsiębiorstw, mniejsze braki kadrowe,
zwiększona produktywność, jak również ciągła świadomość, że bezpieczeństwo i wyniki zawsze mogą być
lepsze i warto dążyć do ich osiągnięcia, a współpraca
będzie tym, co połączy wszystkich pracowników i zarządzających w działaniach dla wspólnego dobra.
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DNI BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO
Źródło: UDT. Foto: UDT

Akademia UDT, realizując założenia programowe, organizuje kolejne spotkania informacyjne w ramach Dni Bezpieczeństwa Technicznego w UDT. Spotkania zrealizowano w Oddziałach UDT w Bydgoszczy, Częstochowie, Koszalinie, Lublinie, Wrocławiu, Katowicach, Ostrowie Wielkopolskim i Radomiu. W tych bardzo pożytecznych spotkaniach uczestniczyło 250 przedstawicieli wielu branż
przemysłu z całej Polski, uczelni, stowarzyszeń technicznych, spółdzielni i jednostek administracji
państwowej. Po spotkaniach uczestnicy korzystali z indywidualnych konsultacji z ekspertami UDT.

Bydgoszcz

Koszalin

W bydgoskim Oddziale UDT głównym tematem spotkania była bezpieczna eksploatacja kotłów i zagadnienia dotyczące poprawy
efektywności energetycznej tych urządzeń.
Spotkanie w Częstochowie poświęcono bezpiecznej eksploatacji maszyn i wymaganiom
dyrektywy narzędziowej 2009/104/WE oraz
prezentacji i analizie wypadków podczas
eksploatacji maszyn. W Koszalinie uczestnicy zapoznali się z rodzajami urządzeń pod-

legających dozorowi technicznemu oraz
zasadami ich rejestracji i bezpiecznej eksploatacji, włączając w to wymagania kwalifikacyjne do obsługi i konserwacji. Spotkanie
w Oddziale UDT w Lublinie skierowano do
branży medycznej. Omówiono rodzaje urządzeń ciśnieniowych oraz transportu bliskiego eksploatowanych przez jednostki z branży medycznej - szpitale i zakłady opieki
zdrowotnej.

Częstochowa

Lublin
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Wrocław

Ostrów Wielkopolski

Dni Bezpieczeństwa Technicznego we Wrocławiu i Katowicach dotyczyły bezpiecznej
eksploatacji wózków jezdniowych. Omówiono
rodzaje wózków, warunki techniczne i tryb postępowania przy wydawaniu pierwszej decyzji
zezwalającej na ich eksploatację. Przedstawiono również wymagania kwalifikacyjne dla osób
obsługujących i konserwujących wózki jezdniowe. Tematem kolejnej edycji DBT w Ostrowie
Wielkopolskim były urządzenia ciśnieniowe
i transportu bliskiego w sektorze spożywczym.
Poza ekspertami UDT w spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji
Pracy oraz przedstawiciele projektantów, wytwórców i użytkowników urządzeń dla branży
spożywczej.

Spotkanie w Radomiu poświęcono tematyce
eksploatacji zbiorników magazynowych LPG
oraz zbiorników na materiały ciekłe zapalne.
Podczas spotkania zaprezentowano wybrane
aspekty eksploatacji stacji LPG ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawnych
i wymagań eksploatacyjnych dotyczących
bezpiecznego użytkowania zbiorników propanu-butanu oraz przepisy prawa odnoszące
się do warunków eksploatacji zbiorników na
materiały ciekłe zapalne. W trakcie spotkań
poruszono również zagadnienia związane
z oceną zgodności według dyrektyw UE, oznakowaniem CE, szkoleniami, certyfikacją osób,
wyrobów i systemów zarządzania w ramach
UDT-CERT.

Katowice

Radom
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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.
więąe,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.
więąe,cej informacji 

Still OPTISPEED 4.0

Wersja OPTISPEED 4.0 to pomoc nawigacyjna dla kierowcy. System
optymalizuje trasę dojazdu do celu, zatrzymując pojazd i widły w idealnej odległości i na odpowiednim poziomie. Pozycja pojazdu określana jest za pomocą enkodera do pomiaru odległości i korygowana nieustannie poprzez etykietę z kodem kreskowym na podporach regału
i dwa skanery kodów kreskowych umieszczone na pojeździe. Ponadto
OPTISPEED 4.0 może rozróżniać pomiędzy załadunkiem i rozładunkiem
i automatycznie dostosowuje wysokość podnoszenia wideł do zadania.
Niewłaściwe załadunki i rozładunki - a co za tym idzie kosztowne i czasochłonne szukanie - można tym sposobem całkowicie wyeliminować.
więąe,cej informacji 
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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
więąe,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.
więąe,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.
więąe,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)
więąe,cej informacji 
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LIDER JEST TYLKO JEDEN
Źródło: Red. Foto: Log4

Oceniając bezpieczeństwo pracy w magazynie, należy brać pod uwagę szereg czynników, które
mają wpływ bezpośredni lub pośredni na stopień zagrożenia wypadkiem. Obserwując rozwijający
się dynamicznie rynek gospodarki magazynowej, na którym coraz więcej jest nowatorskich w swej
istocie rozwiązań, znacznie poprawiających bezpieczeństwo pracy, widać znaczącą poprawę. Rozwiązania techniczne w połączeniu z regulacjami prawnymi, które jednoznacznie określają sytuacje
i zachowanie w miejscu pracy, dają wymierne efekty, w postaci zmniejszających się tragicznych
w skutkach zdarzeń w magazynie.
Portal Log4.pl z zespołem ekspertów wywodzących się zwycięzcy decydować miało głosowanie członków Kaz instytucji i uznanych jednostek naukowo-badawczych pituły Konkursu. Do takiej sytuacji jednak nie doszło,
działających w obszarze bezpieczeństwa pracy, ogłosił ponieważ różnica pomiędzy zwycięzcą a pokonanym
konkurs pt. „Bezpieczna praca w magazynie”. Kapituła wynosiła 40,5 punktu.
Konkursu, składająca się
NADPROGRAMOWE BEZPIECZEŃSTWO
ze specjalistów i ekspertów w swych dziedzinach, Konkurs „Bezpieczna Praca w Magazynie” miał na celu m. inn przedstawienie dobrych
na podstawie wypełnio- praktyk stosowanych w zakresie logistycznej obsługi transportowo-magazynowej firm,
nych ankiet, oceniła stan ukazanie obszarów w firmie wymagających szczególnej dbałości o bezpieczeństwo,
bezpieczeństwa
pracy wskazanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, informatycznych i organizacyjw firmach uczestniczących nych wspierających zapewnienie bezpieczeństwa pracy. Przygotowane przez Kapitułę
w konkursie, a zwycięzca Konkursu pytania zostały zredagowane w taki sposób, aby nie tylko sprawdzić zgodfirma BSH Sprzęt Gosponość podjętych przez firmę działań w zakresie BHP z obowiązującymi przepisami, ale
darstwa Domowego Sp.
z o.o. otrzymała tytuł „Li- również umożliwić firmom przedstawienie „nadprogramowych”, własnych wdrożeń
dera bezpiecznej pracy elementów wzmacniających bezpieczeństwo pracy w magazynie.
w magazynie”.
Dr Sławomir Halusiak
Politechnika Łódzka

Podstawą oceny i wyboru
„Lidera bezpiecznej pracy w magazynie” była ankieta
zawierająca 54 pytania, z których 43 – to pytania zamknięte, a 11 – to pytania otwarte. Pytania dotyczyły
obszarów związanych z działalnością firmy, gdzie realizowane są procesy składowania i dystrybucji towarów. Analizie poddane zostały 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.
Na pytania zamknięte respondenci udzielali odpowiedzi tak lub nie, natomiast w pytaniach otwartych
twierdzące odpowiedzi musieli uzasadnić opisowo –
dopuszczona została dokumentacja zdjęciowa i inna
potwierdzająca opisane treści. Punktacja w pytaniach
zamkniętych była zero jedynkowa, czyli za odpowiedź
na TAK - 1 pkt, za odpowiedź na NIE - 0 pkt, w pytaniach
otwartych odpowiedzi punktowane były od 1 do 5 pkt.
Maksymalna ilość punktów jaką można było uzyskać
wynosiła 98, z czego 43 punkty za pytania zamknięte,
a 55 punktów za pytania otwarte. Suma punktów decydowała o zajętym miejscu, zdobywca największej ilości
punktów otrzymał tytuł. W sytuacji jednakowej ilości
punktów uzyskanych przez uczestników, o wyłonieniu
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Do konkursu przystąpiły dwie firmy, w których jak wynikało z wypełnionych ankiet, kultura bezpieczeństwa
pracy jest na bardzo wysoki poziomie. Firmy, BSH Sprzęt
Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. oraz Flextronics
Logistics Poland Sp. z o.o. bardzo profesjonalnie podeszły do konkursu, wypełniając skrupulatnie ankiety.
W szranki stanęły dwie firmy o podobnym potencjale,
osobowym - zatrudnieniu, wielkości floty wózków widłowych oraz powierzchni magazynowej.
Układ ankiety zwierający pytania zamknięte i otwarte, pozwalał na precyzyjną ocenę stanu i podejścia do
problematyki bezpieczeństwa w firmie. Odpowiadając
wyczerpująco na wszystkie pytania, można było zdobyć
588 punktów, ponieważ Kapituła Konkursu składała się
z sześciu członków, a każdy mógł przyznać maksymalnie 98 punktów. Zatem, uczestnik konkursu mógł zdobyć 258 punktów za pytania zamknięte i 330 za pytania
otwarte.
Firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
uzyskała łącznie 506 punktów, ujmując procentowo
wynik 86%, nazwijmy to „idealnego poziomu bezpieczeństwa”, świadczy o bardzo wysokim zaangażowaniu
służb w problematykę bezpieczeństwa pracy w firmie.
Analizując obszar pytań zamkniętych, uzyskane 241
punktów stanowi 93% maksymalnego wyniku, a pytania zamknięte to „twarde” dane mówiące o tym co jest

lub tego nie ma, odnoszące się do wymagań określonych przepisami. Ten wynik świadczy o wysokiej świadomości osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
pracy w firmie. Obszar pytań otwartych odnosił się do
organizacji i rozwiązywania problemów, jakie pojawiają się w pracy w magazynie, wynik 265 punktów dało
80% maksymalnego wyniku jaki można było uzyskać.
Wynik świadczy o właściwym podejściu do problemów
z jakimi stykają się zarządzający w magazynie oraz służby bhp. Podsumowując te wyniki można powiedzieć,
że efektywność w organizacji bezpieczeństwa w firmie
jest bardzo wysoka, uzyskanie stuprocentowego wyniku nie jest możliwe, ponieważ zawsze znajdują się niedociągnięcia, przeoczenia, zaniedbania, które obniżają
wynik.
Firma Flextronics Logistics Poland Sp. z o. o. uzyskała
465,5 punktu, co w przyjętej powyżej nomenklaturze
daje 79% „idealnego poziomu bezpieczeństwa”, oznacza to równie wysokie zaangażowanie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracy. W pytaniach zamkniętych 239,5 punktu stanowi 93% maksymalnego
wyniku, potwierdza wysoki poziom świadomości oraz
odpowiedzialności osób zarządzających i służb bhp. To
swoisty obraz podejścia do problematyki bezpieczeństwa w firmie, a jest on jak widać bardzo wysoki. Analiza
pytań otwartych wskazuje na pewne niedociągnięcia,
które przesądziły o wyniku, a 226 punktów, daje 68%
maksymalnego wyniku. Nie zmienia to jednak faktu
wysokiego zaangażowania w rozwiązywanie powsta-

poprzez promocję osiągnięć tych firm, które tą świadomość bezpiecznej pracy mają. Magazyn to nowoczesny
wysoce zorganizowany obiekt, gdzie odbywa się wiele
procesów, pracuje wiele urządzeń, a wartość składowanych towarów liczona jest w milionach złotych. Świadomość i wiedza o zagrożeniach w nim występujących
skutecznie pozwala zapobiegać, niepożądanym zdarzeniom i zapewnić bezpieczną pracę. Nagroda „Lider
bezpiecznej pracy w magazynie” jest swoistym ukoronowaniem działań, zmierzających do zapewnienia
bezpieczeństwa pracy w magazynie, wszystkich osób
w nim pracujących.

PRIORYTETEM BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW
W tym roku miałem zaszczyt zasiąść w kapitule I edycji konkursu pn.: „Bezpieczna Praca w Magazynie”. Ideą konkursu
jest motywowanie przedsiębiorców do udoskonalania swoich magazynów w celu poprawy warunków i bezpieczeństwa pracowników. Bycie członkiem kapituły to dla mnie ogromna przyjemność zwłaszcza dlatego, że tematyka konkursu jest mi bliska. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym zajmuję się m.in.
zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem w transporcie wewnątrzzakładowym.
Do udziału w I edycji konkursu zgłosiły dwa przedsiębiorstwa: BSH Sp. z o. o. oraz Flextronics Logistics Poland Sp z o.
o. Na podstawie analizy ankiet można stwierdzić, że oba przedsiębiorstwa reprezentują wysoki poziom bezpieczeństwa w swoich magazynach i cenią bezpieczeństwo własnych pracowników. W mojej ocenie obie firmy są wzorem dla
polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Oba przedsiębiorstwa reprezentują bardzo wyrównany poziom i jedynie
2,5 pkt zdecydowało o przewadze firmy BSH Sp. z o. o.
Jestem przekonany, że kolejne edycje konkursu będą gromadzić coraz więcej uczestników bo w żadnym przedsiębiorstwie nie powinno być nic cenniejszego niż bezpieczeństwo pracowników. Obie firmy biorące udział w konkursie
udowodniły, że to właśnie bezpieczeństwo pracowników jest dla nich priorytetem.
Marcin Milanowicz
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

łych problemów i wyciągania wniosków z zaistniałych
zdarzeń. Efektywność organizacji bezpieczeństwa na
wysokim poziomie, a mając na uwadze wyniki, to należy przypuszczać, że niedociągnięcia i zaniedbania będą
eliminowane, co pozwoli osiągnąć lepszy wynik w przyszłości.
Świadomość bezpieczeństwa pracy, wszystkich uczestników procesów w magazynie, jest podstawą prawidłowego jego funkcjonowania. Konkurs „Bezpieczna
praca w magazynie” ma na celu tą tezę wcielać w życie,

Z dotychczasowych badań i analiz wypadków do jakich
dochodziło w magazynie, wynika, że przyczyną jest
człowiek, którego świadomość zagrożenia została chwilowo ograniczona. Nie sposób wyeliminować całkowicie niepożądanych zdarzeń w magazynie, jednak można je skutecznie ograniczyć i zminimalizować ich skutki.
Sądzimy, że konkurs, rozwijając się, będzie elementem
tworzenia kultury bezpieczeństwa rozumianej jako
świadomość bezpiecznej pracy wszystkich uczestników
procesów składowania i dystrybucji w magazynie.
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EU-OSHA INSTYTUCJA PROMUJĄCA ZDROWE MIEJSCA PRACY
Autor: Joanna Sokołowksa

EU- OSHA to skrót oznaczający Europejską Agencję Zdrowia i Bezpieczeństwa w Miejscu
Pracy. Powstała ona w lipcu 1994 roku. Główną siedzibą jest miasto Bilbao w Hiszpanii,
a głównym zadaniem organizacji jest udostępnianie krajom członkowskim informacji technicznej oraz naukowej i gospodarczej w celu wykorzystania ich do celów bezpieczeństwa.
Jest to organizacja sieciowa, co oznacza, że ma swój
oddział w każdym państwie należącym do EFTA oraz
państwach do EFTA kandydujących. Zadaniem organizacji jest przede wszystkim opracowanie i wdrażanie w życie strategii, które sprawią, że dane miejsce
pracy będzie lepsze, zdrowsze, bardziej bezpieczne
i wydajniejsze.
Oddziały tej organizacji nazywane są punktami centralnymi i mają charakter oficjalnych jej przedstawicieli. Zostają nimi przeważnie krajowe ośrodki BHP,
a ich zadaniem jest realizowanie przede wszystkim
aktualnych projektów EU- OSHA. Każdy taki punkt
działa na zasadzie trójkątnej współpracy. Oznacza
to, że kieruje on działaniami pracodawcy, pracowników (i ich stowarzyszeń) oraz organów rządowych.
Monitoruje on ich realizację projektów EU- OSHA.
Każdy oddział odpowiedzialny jest także za dobór
odpowiednich pracowników i mianowanie krajowych
ekspertów, których zadaniem będzie udział w seminariach tworzonych przez EU- OSHA.
Jak przedstawiają się działania EU-OSHA w obszarze
gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej?
Otóż dobrym przykładem jest partnerstwo z TOYOTA MHE promujące bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Od 2010 roku oficjalnie TOYOTA MHE jest partnerem
tej organizacji i jej zadaniem jest skupienie się na
bezpieczeństwie przy pracach konserwacyjnych. Powodem tego są wyniki badań, ujawniające, że około
20% wszystkich wypadków w miejscu pracy stanowią właśnie te przy pracach konserwacyjnych. Dyrektor EU-OSHA, Dr Jukka Takala, mówi na ten temat: Według danych szacunkowych niektórych krajów Europy
niemal 20 procent wszystkich wypadków przy pracy
wystąpiło podczas realizacji prac konserwacyjnych,
a w niektórych sektorach liczba wypadków związanych z pracami konserwacyjnymi stanowi ponad
połowę wszystkich wypadków. 10-15% wypadków
śmiertelnych przypisuje się realizacji prac konserwacyjnych. Dlatego musimy zadbać o to, aby prace
konserwacyjne były przeprowadzane w sposób prawidłowy, z
naciskiem na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.
TOYOTA MHE jest dużą firmą, zatrudnia 8300 pracowników w całej Europie. Odznacza się wysoką jakością
produkowanych wózków widłowych, a ciągle doskonalone systemy zarządzania i produkcji, są gwarantem utrzymania jakościowych parametrów. Toyota
ceni sobie bezpieczeństwo i zdrowie pracowników
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oraz użytkowników swoich produktów, gdyż dąży do
tego, aby charakteryzować się niezawodnością jako
partner biznesowy i odpowiedzialnością jako członkowie społeczeństwa. Celem TOYOTA MHE jest całkowite wyeliminowanie wypadków w miejscach pracy.
Europejska Kampania Informacyjna na rzecz bezpieczeństwa eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków
EU-OSHA jest dla firmy środkiem, który wykorzystuje
do rozwijania obecnych programów szkoleń BHP dla
pracowników i promowania kultury bezpieczeństwa
- zarówno w obrębie firmy, jak i u swoich klientów.
Toyota Material Handling Europe w pełni popiera inicjatywę EU-OSHA.
Działania na rzecz bezpieczeństwa są różne. Toyota
posiada produkty i technologie wspierające bezpieczeństwo obsługi maszyn (System Aktywnej Stabilności Toyota SAS). Oprócz tego w każdym zakładzie
firmy mieszczą się tzw. dojo (z japońskiego słowo to
oznacza szkołę lub pomieszczenie treningowe). Są
to miejsca, w którym pracownicy są szkoleni z zakresu bezpieczeństwa w miejscu pracy, oceny ryzyka, odzieży roboczej itp. Dodatkowo prowadzone są
także szkolenia dla pracowników technicznych i serwisowych. Jest to tzw. STEP (ang. Service Technician
Education Program). Program ten został stworzony,
by zapewnić klientom wysoką jakość usług konserwacyjnych i serwisowych. W ramach współpracy z EU-OSHA dla pracowników organizowane są dodatkowe
szkolenia i seminaria
Jak może ona pomóc w pracy w magazynie? Agencja
wdraża ciekawe projekty z których skorzystać może
każdy przedsiębiorca. Jednym z wielu jest opisanie
i zestawienie statystyk różnorodnych przypadków
zagrożenia bezpieczeństwa i życia pracownika. Takie zestawienie zawiera opis danego zagrożenia, obrazujące wykresy, a także porady, co zrobić w danej
sytuacji i jak skutecznie rozwiązać dany problem.
Opisanych przypadków jest bardzo dużo, dzięki czemu można wybrać te, które najbardziej dotyczą danej
firmy. Dobór odpowiedniego przypadku i środków
zapobiegawczych może w znacznym stopniu zmniejszyć dane zagrożenie. Sprawdzone praktyki zapobiegawcze można zastosować w innym sektorze tej
samej firmy lub przenieść do innej, są one bowiem
dość uniwersalne, a jednocześnie szczegółowe. Warunkiem koniecznym jest jednak uprzednie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego.

PRZEDSIĘBIORCY NADUŻYWAJĄ PRAW PRACOWNICZYCH
Źródło: PIP

Od 1 stycznia do 31 sierpnia br. inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzili blisko 16
tysięcy kontroli podczas których stwierdzili nieprawidłowości dotyczące czasu pracy. Prawie jedna
trzecia z nich dotyczyła ewidencjonowania czasu pracy. Eksperci zwracają uwagę na to, że nadużycia można byłoby zminimalizować, gdyby w firmach zautomatyzowano tworzenie harmonogramów czasu pracy.
pracowników (55%) oraz w zakładach o zatrudnieniu od 10 do 49
pracowników (30%).

W okresie od stycznia do sierpnia br. inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 15,7 tys. kontroli
podczas których stwierdzili nieprawidłowości dotyczące czasu
pracy. W związku z nimi skierowali
do pracodawców ponad 30,1 tys.
wniosków w wystąpieniach, wydali 571 poleceń ustnych, a także
wydali 862 decyzje na mocy przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Papier sprzyja nadużyciom

Nieprawidłowości najczęściej dotyczyły nieustalenia w umowie
o pracę liczby „ponadwymiarowych” godzin pracy za które pracownikowi przysługuje dodatek
do wynagrodzenia (16% wniosków w wystąpieniach). Mowa tutaj o pracownikach zatrudnionych
w niepełnym wymiarze czasu
pracy. Liczne uchybienia stwierdzono także w obszarze ewidencji
czasu pracy: nieprowadzenia jej
w ogóle lub prowadzenia ewidencji w sposób nierzetelny (odpowiednio 9 i 15% wniosków) oraz
nieokreślania w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub
obwieszczeniu systemów czasu
pracy (12% wniosków). Najwięcej
naruszeń przepisów o czasie pracy
ujawniono w mikroprzedsiębiorstwach zatrudniających od 1 do 9

- Problem dotyczy przede wszystkim małych i średnich firm, które
jeszcze się nie zinformatyzowały
i nie wdrożyły systemów nadzorujących tworzenie harmonogramów
czasu pracy. Część takich przedsiębiorstw wciąż korzysta z archaicznej, papierowej listy obecności.
W sytuacji gdy przepisy permanentnie zmieniają się, nie da się
sprawnie zarządzać harmonogramami pracowniczymi, nie posiłkując się narzędziami IT. Widać to
zwłaszcza w firmach handlowych,
które w godzinach szczytu zwiększają na kilka godzin zatrudnienie.
Tam stworzenie planu pracy zgodnie z przepisami jest bardzo skomplikowane. – tłumaczy Wojciech
Mularski z firmy BPSC specjalizującej się w doradztwie informatycznym i HR.

Zarząd często nie zna skali
problemu

Z danych Państwowej Inspekcji
Pracy wynika, że przepisów nie
przestrzegają także większe firmy, które posiadają już systemy
kadrowo-płacowe. Powód? Zdaniem inspektorów, część przedsiębiorców łamie prawo świadomie,
by obniżać koszty prowadzenia
działalności. PIP zwraca jednak
również uwagę na niedostateczną znajomość regulacji prawnych,
których stosowanie często wymaga posiłkowania się orzecznictwem Sądu Najwyższego a także
na brak należytej staranności przy
prowadzeniu dokumentacji.
– Problem polega na tym, że systemy kadrowo-płacowe funkcjo-

nują często w oderwaniu od reszty przedsiębiorstwa. To skutkuje
tym, że kadra kierownicza nie ma
dostępu do bieżących informacji
na temat harmonogramów czasu
pracy i niekiedy nie zdaje sobie
sprawy z nieprawidłowości. – tłumaczy Wojciech Mularski z BPSC.
Jego zdaniem problem można byłoby zminimalizować wdrażając
systemy do zarządzania czasem
pracy. Analizują one nie tylko to
czy pracodawca układając harmonogram respektuje 11-godzinną
przerwę w pracy, prawo do 35-godzinnego ciągłego tygodniowego
odpoczynku czy co 4 wolnej od
pracy niedzieli. - Mogą też optymalizować koszty pracy podpowiadając czy bardziej opłaca się
zatrudnić pracownika tymczasowego, czy też wypłacić nadgodziny „etatowcowi”. – przekonuje
Wojciech Mularski.

Transport, przemysł i handel
na czarnej liście

Według ostatnich danych PIP nieprawidłowości dotyczące czasu
pracy występują głównie w takich
branżach jak handel i naprawy,
przetwórstwo przemysłowe, gospodarka magazynowa oraz transport.
Na nieprawidłowości w obszarze
tworzenia harmonogramów pracy Państwowa Inspekcja Pracy
zwracała uwagę już wielokrotnie.
W kwietniu br. informowała, że na
433 kontrole przestrzegania przepisów o czasie pracy w zakładach
różnych branż, w 231 przypadkach
pracodawcy w ogóle nie prowadzili harmonogramów, w 116 tworzyli je nieprawidłowo a w 100 nie
przekazali pracownikom harmonogramu w terminie.

-

Kultura bezpieczenstwa
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AUTOMATYCZNY SYSTEM SORTOWANIA TOWARÓW W MAGAZYNIE
Autor: Wojciech Mieczyński, SSI Schafer Sp. z o.o. Foto: SSI Schafer

Projekt firmy SSI SCHAEFER ma na celu przyspieszenie procesów związanych z przygotowaniem
towarów wysyłanych z magazynu do sklepów i klientów internetowych. Rolą zaproponowanego
sytemu automatyzacji jest sortowanie, sekwencjonowanie, buforowanie oraz transport towarów
do strefy wysyłki. Osiągnięcie zwiększonej wydajności możliwe jest poprzez stosowanie grupowych pobrań towaru z regałów lub palet (pobieranie całości towaru jednorazowo z półek), oraz
sortowaniu i transporcie pobranych towarów bez udziału pracowników.
Projekt obejmuje:
• Strefę załadunku do sortera
• Strefę sortowania i buforowania podwieszoną na
piętrze
• Strefę wysyłki towaru
System przeznaczony jest do realizacji następujących procesów:
• Pierwszego zatowarowania sklepów przy zmianie
kolekcji
• Wysyłka towarów do sklepów
• Wysyłka towarów do klientów internetowych
• Realizacji zwrotów towaru ze sprzedaży internetowej
• Realizacji zwrotów ze sklepów
• Realizacji przesunięć między sklepami i klientami
• Realizacji CROSS DOCKING
System może obsługiwać towary bez ograniczeń rodzajowych (torebki, paski, dodatki, buty, drobiazgi
itp.) mieszczących się w wymiarach 500 x 600 x 100
mm. W projekcie przewidziano 2048 jednostek trans-
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portowych w sorterze i 2048 jednostek w buforze.
Zebrany w regałach towar jest wkładany w strefie
załadunku do saszetek. Po wyczerpaniu pojemności
bufora następuje przesunięcie towaru do sortera.
W tym momencie na zwolnione miejsce w buforze
można załadować następne towary. W sorterze następuje sortowanie i sekwencjonowanie towarów
według zadanych warunków. W tym procesie otrzymujemy posegregowane towary dla poszczególnych
grup odbiorców bez względu na to czy są to sklepy
czy klienci indywidualni lub magazyn dla zwrotów.
W strefie wysyłki towaru na 6 liniach transportowych
pojawia się skonsolidowany towar w grupach dla poszczególnych odbiorców. Odpowiednie grupy towarów wyjmowane są z saszetek i wkładane do kartonu przypisanego odpowiedniemu odbiorcy. Kartony
umieszczone są w dwóch regałach windowych typu
LOGIMAT umiejscowionych bezpośrednio przy końcu
linii transportowych sortera. Każdy LOGIMAT mieści
na jednej półce 12 kartonów.
czytaj dalej 

TOYOTA TONERO Z NOWYMI SILNIKAMI

Źródło: Toyota Material Handling Polska. Foto: Toyota Material Handling Polska

Toyota Material Handling Polska wprowadziła w tym roku na rynek więcej nowych produktów i rozwiązań niż kiedykolwiek do tej pory. Aktualnie do oferta firm została rozszerzona o nowy silnik
wysokoprężny firmy Toyota o mocy 41 kW przeznaczony do wózków Toyota Tonero wyposażonych
w przekładnię hydrokinetyczną, modeli od 1,5 do 3,5 t.
To, co odróżnia silniki Toyota od rozwiązań stosowanych w wózkach widłowych konkurencji to fakt,
że są one projektowane i wytwarzane przez firmę
Toyota, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie wyjątkowej kontroli jakości, niezawodności i trwałości.
Wszystkie silniki firmy Toyota zostały zaprojektowane zgodnie z założeniami tradycyjnej japońskiej
filozofii Kaizen (ciągłych udoskonaleń) i wykonane
w specjalnym systemie produkcji (Toyota Production System, TPS). Są one zaprojektowane specjalnie do zastosowań przemysłowych.
Nowy silnik cechuje się wysoką wydajnością w zadaniach związanych z manipulowaniem ładunkami,
która w połączeniu z niskim zużyciem energii pozwala obniżyć koszty eksploatacji. Jest on o 28%
bardziej wydajny energetycznie od swojego poprzednika i zapewnia znacznie wyższą czystość spalin niż tego wymaga europejska norma emisji spalin
Stage 3B. Dzięki tej nowej serii czystych i kompaktowych silników przemysłowych firma Toyota zaakcentowała konkurencyjność w wydajności zużycia
paliwa.
Nowy silnik, 1ZS, kontynuuje tradycję firmy Toyota
dostarczania wyjątkowo wydajnych produktów do
zastosowań związanych z manipulowaniem ładunkami. 3-cylindrowy, rzędowy silnik z turbodoładowaniem wyposażony w bezpośredni wtrysk paliwa
w systemie common-rail jest idealną jednostką
napędową do pracy w warunkach wysokiej intensywności składowania i zastosowań wymagających
pokonywania dużych odległości oraz wysokiej
prędkości jazdy. Turbosprężarka o zmiennej geometrii łopatek jest sterowana elektronicznie w celu
zapewnienia wysokiego momentu obrotowego również w warunkach niskiej prędkości obrotowej silnika, a dodatkowo cechuje się najmniejszymi rozmiarami spośród dostępnych na rynku rozwiązań.
Ten nowy silnik wysokoprężny typu common-rail
jest wyposażony w funkcję dostosowania wspomagania układu kierowniczego zależnie od masy
ładunku (ang. Load Sensing Power Steering, LSPS),
która polega na regulowaniu przepływu oleju
w układzie wspomagania w zależności od masy ładunku, co pozwala zmniejszyć zużycie paliwa. Dodatkowo, dzięki tej funkcji układ kierowniczy wymaga mniejszej siły, co przekłada się na większy
komfort kierowania wózkiem.

Silnik ten pozwala uzyskać wysoką wydajność
operacji i oszczędność energii. Zastosowano w nim
szereg rozwiązań takich, jak funkcja optymalizacji zużycia paliwa w trybie eco przy zachowaniu
wysokiej mocy silnika. Co więcej, dzięki funkcji
automatycznego wyłączania silnika zastosowanej
w wózkach widłowych Tonero silnik może być wyłączany automatycznie podczas pracy na biegu jałowym, co pozwala zmniejszyć zużycie paliwa.
Dodatkowym atutem z kategorii oszczędnej eksploatacji jest brak konieczności stosowania filtra
cząstek stałych (DPF) typowo instalowanego w silnikach wysokoprężnych w celu zapewnienia zgodności z normą emisji spalin Stage 3B, dzięki czemu
użytkownik nie musi ponosić żadnych kosztów obsługi związanych z tego rodzaju filtrami.
Nowy silnik o mocy 41 kW uzupełnia ofertę silników Toyota dołączając do oferowanego silnika
1DZ-III o mocy 36 kW tej samej firmy, który również
teraz wyposażony został w funkcję dostosowania
wspomagania układu kierowniczego w zależności
od masy ładunku. "Oferujemy serię nowych silników Toyota przydatnych zarówno do zastosowań
wymagających małej jak i dużej intensywności
operacji, w każdym przypadku zapewniając mniejsze zużycie paliwa i zgodność z najnowszymi normami UE dotyczącymi emisji spalin. Zapewnienie
naszym klientom takiego wyboru produktów pozwala wzmocnić naszą pozycję lidera w branży
rozwiązań intralogistycznych” mówi Craig Walby,
dyrektor działu zarządzania produktem w firmie
Toyota Material Handling Europe.
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REGAŁY MAGAZYNOWE – CZY SĄ W OGÓLE POTRZEBNE
Autor: Tomasz Chojnacki. Foto: ESPERTO

Składowanie regałowe, różni się tym od składowania bezregałowego, że m.in. oferuje możliwość
tworzenia „stosów” z większej liczby jednostek ładunkowych. A co się z tym wiąże w praktyce?
Składowanie ładunków w stosie można realizować za pomocą regału lub bez jego pomocy. Zagadnienie wręcz banalne, nieprawdaż? O czym tu pisać? Czy w tym temacie jest jeszcze przestrzeń na
zagadnienie projektowe czy też kończymy rozważania na etapie prostych działań na liczbach?

Na szczęście , to czy regał będzie czy też go
nie będzie, jest zdeterminowane specyfiką
składowania w danym zakładzie oraz innymi
czynnikami. W niniejszym wpisie zajmiemy
się kwestią przestrzeni regałowej – ile jej
potrzebujemy i w jaki sposób to opisać. Zaznaczamy tu od razu, że niniejszy wpis nie
będzie formą wykładu na temat współczynników, ale przykładem wykorzystania jednego z nich w określonym dalej przypadku.
Regały magazynowe – potrzebna przestrzeń ładunkowa
No dobrze, ale gdzie tu jest zagadnienie praktyczne? Przecież handlowiec z firmy x policzy ile można składować palet w regałach
w danym magazynie i ile zapłaci się za regały
w przeliczeniu na jedno miejsce paletowe.
Czy na pewno rozważania o przestrzeni regałowej sprowadzają się jedynie do obliczenia
liczby miejsc paletowych w regałach?
Cofnijmy się w łańcuchu logistycznym kilka
kroków do tyłu, a w zasadzie to kilka tysięcy mil morskich. Z odległych Chin, każdego
dnia przypływa do Polski i Europy tysiące
kontenerów. Kontenery te wypełnione są
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wszelkiej wielkości pudłami niemal w 100%.
Następnie, kontenery wyruszają do magazynów i tu zaczyna się składowanie. Dla inwestorów, którzy np. do tej pory ściskali się
w magazynach bezregałowych, którzy mają
dość układania pudeł na sobie w kilkumetrowych stosach (*) i już od dawna dostrzegają trudności przy tego typu składowaniu,
pojawia się pytanie: „jak dużo regałów będę
potrzebował, aby móc zmagazynować mój
towar? Czy projekt regałów w rzucie z góry
i przybliżona objętość towarów podadzą mi
rzeczywiste informacje dotyczące potrzebnej mi powierzchni magazynowej? W końcu
to w jakiś sposób determinuje jak duży magazyn muszę wybudować lub wynająć”. Innymi słowy: rzetelne i umiejętne policzenie
potrzebnych przestrzeni (i/lub powierzchni)
rzutuje na koszty (i/lub nakłady) jakie musi
ponieść inwestor.
I tu należy postawić nieszablonowe pytanie: ile przestrzeni brutto będę potrzebował
w regałach magazynowych? (**) Przybliżone podanie liczby potrzebnych miejsc paletowych może nie być wystarczające. W tym
momencie, pomoc doradcy handlowego do-

biega końca, a przecież wciąż nie wiemy ile
przestrzeni potrzebujemy. W końcu obliczenie liczby miejsc paletowych w systemie
regałowym nie jest tym samym co obliczenie niezbędnej przestrzeni uwzględniającej
czynniki techniczne i organizacyjne.
Co trzeba wiedzieć, aby określić jaka jest
potrzebna liczba miejsc paletowych?
Odpowiedź na to pytanie, nie będzie dotyczyła obliczeń potrzebnej pojemności magazynu, a tym bardziej jej metodyki. Policzymy
w tym miejscu:
a) ile miejsc paletowych musi oferować system regałowy,
b) … z uwzględnieniem luzów manipulacyjnych (zgodnych z normami) ,
c) … oraz przestrzeni zajętej przez same elementy regału (wg obecnie występujących
standardów technologicznych),
d) … aby pomieścić określoną liczbę towarów
– powiedzmy, że przygotowaną „luzem”.

W końcu, trzeba mieć określone parametry regału. W naszym przypadku będą to m.in.: wysokość składowania, wysokość belek nośnych,
szerokość i wysokość gniazda regałowego i liczba tych elementów. W tym miejscu narzuca się
spostrzeżenie, że pewna przestrzeń magazynowa jest już na początku zarezerwowana na rzeczy inne niż ładunki.
Posiadając tę odrobinę wiedzy, możemy przystąpić do obliczeń, które odpowiedzą nam na
pytanie: na składowanie, jak dużej ilości powietrza jesteśmy skazani?
Ale gdzie tu jest wskaźnik, od którego zaczynaliśmy i co on ma wspólnego z powietrzem? O tym
napiszemy później, oczywiście dołączając krótkie obliczenia.
Tomasz Chojnacki,
Projektowanie Systemów Logistycznych ESPERTO

(*) Składowanie bezregałowe ładunków, trudności, przykłady i przepisy jakie temu towarzyszą
będą obiektem jednego z kolejnych wpisów.
(**) Szablonowe pytanie brzmiałoby: ile palet
inwestor potrzebuje zmieścić?
(***) Na potrzeby niniejszego wpisu ograniczymy się do przykładu wykorzystującego najpopuPo drugie, należy mieć określone wymiary larniejszy rodzaj regałów, tj. regałów ramowych
jednostki ładunkowej, a przez to wiedzieć z belkami nośnymi. Należy sobie w tym miejscu
uzmysłowić, że w przypadku innych regałów,
jaka jest objętość jednostki ładunkowej.
wyniki mogą być nieco inne.

Co trzeba wiedzieć, aby to wykonać? Przede
wszystkim trzeba mieć pojęcie o konstrukcjach regałowych i wiedzieć jak zbudowany
jest regał. Trzeba wiedzieć czym jest zatoka
regałowa, czym są belki nośne i w jaki sposób są zamontowane (***). To po pierwsze.

Po trzecie, należy wiedzieć czym są luzy manipulacyjne (poziome oraz pionowe) oraz Tekst opublikowany został na internetowych
wiedzieć jakie są ich wymagane minimalne ESPERTO i dzięki uprzejmości autora publikowany jest w Bezpiecznym Magazynie.
wartości.
Rys. 2. Zobrazowanie bezregałowego i regałowego systemu składowania
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KOBIETA-SZEF (NIE)MILE WIDZIANA?
Źródło: InplusPR

Niedawne powołanie na stanowisko Prezesa Rady Ministrów kobiety oraz deklaracje Ewy Kopacz
o wykorzystaniu w zarządzaniu większego zakresu typowo kobiecych kompetencji, ożywiły dyskusję na temat dostępu kobiet do kierowniczych stanowisk w administracji państwowej oraz biznesie. Czy ich dyskryminacja na rynku pracy to już przeszłość?
Szef kobieta czy mężczyzna?
Według psychologów „kobiecy” styl zarządzania
opiera się na komunikacji, demokracji i partnerstwie,
natomiast „męski” jest skoncentrowany głównie na
osiągnięciu celu, jakim jest zwiększenie zysków i pomniejszenie kosztów ponoszonych przez firmę. Od
1992 roku badania opinii społecznej na temat preferencji Polaków odnośnie płci przełożonego prowadzi
Centrum Badania Opinii Społecznej. Statystki pokazują, że około 1/3 badanych chętniej w roli szefa widzi
mężczyznę i to na przestrzeni lat nie uległo większym
zmianom. Jednak w 2013 roku już dla 53% badanych
płeć przełożonego przestała mieć znaczenie, podczas gdy 20 lat wcześniej ambiwalentnie traktowało ją tylko 34% ankietowanych. Choć odsetek osób
preferujących kobiety na stanowisku szefa pozostaje
na podobnym poziomie to wyraźnie widać, że część
zwolenników męskiego stylu zarządzania z biegiem
lat zmieniła stanowisko i kwestia płci przestała mieć
dla nich znaczenie.
Co ciekawe, okazuje się, że płeć badanych pracowników nie ma znaczenia, jeśli chodzi o ich preferencje
odnośnie płci przełożonego. Choć zarówno mężczyźni, jak i kobiety częściej wybierają szefa-mężczyznę,
to dla ponad połowy z nich nie ma to większego znaczenia. Ważne są jego kompetencje i styl zarządzania,
a nie tylko płeć biologiczna.

Anty-dyskryminacyjne prawo pracy
Od momentu wykonania przez CBOS pierwszego badania, w polskim prawie pracy wprowadzono szereg
anty-dyskryminacyjnych zmian. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, do Kodeksu Pracy
wprowadzono nowy rozdział IIa zatytułowany „Równe
traktowanie w zatrudnieniu”, który zawiera definicje
niewłaściwych praktyk, takich jak dyskryminacja czy
molestowanie seksualne. - Przepisy te zawierają przykładowy katalog kryteriów dyskryminacji pracowników
takich jak: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia,
narodowość, przekonania polityczne, przynależność
związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualna oraz zatrudnienie na czas określony lub
nieokreślony, albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jest to katalog otwarty, o czym świadczy użyte w przepisie słowo „w szczególności”. Oznacza
to, że oprócz cech wymienionych w ustawie ochronie
podlegać mogą również inne kwestie, np. światopogląd
czy wygląd. Pracownicy powinni być traktowani równo w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku
pracy, warunków zatrudnienia czy dostępu do awansów
i szkoleń – wyjaśnia Agnieszka Janowska, radca prawny
i Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w TGC Corporate
Lawyers. Z badań prowadzonych m.in. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynika, że pracownicy
najczęściej skarżą się na dyskryminację z powodu płci
(prawie wyłącznie kobiety) oraz wieku (tu częściej pracownicy starsi).
czytaj dalej



APLIKACJE WEBOWE SOJUSZNIKAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Źródło: QSG-company.com

Przyczyną niskiego poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych jest przede wszystkim brak wystarczającej liczby ofert pracy. Niechęć pracodawców może być wynikiem błędnego
przekonania, że ze względu na ograniczenia fizyczne pracownicy ci nie będą w stanie realizować
zlecanych obowiązków służbowych. Dzisiejsza technologia zmienia to stereotypowe podejście.
Rosnąca stopa bezrobocia
Zgodnie z wynikami Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności z 2013 roku w Polsce żyje blisko
2 mln osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, spośród których zaledwie 527 tys. jest aktywnych zawodowo, a 432 tys. faktycznie pracuje. Sytuacja niepokoi jeszcze bardziej zważywszy na fakt, że
w stosunku do roku poprzedniego stopa bezrobocia
wzrosła o 2 pkt. proc. wynosząc w 2013 roku 17,9
proc.
W przypadku osób niepełnosprawnych w stop-
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niu lekkim poziom aktywności zawodowej szacuje
się na poziomie 37,1 proc. (wskaźnik zatrudnienia
- 29,4 proc.). W trudniejszej sytuacji są osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których poziom aktywności zawodowej
wynosi 10,2 proc., a wskaźnik zatrudnienia 8,7 proc.
W tym procencie mieści się omówiony poniżej przypadek Pana Jana.
Kim jest Pan Jan?
Pan Jan pracował jako serwisant w ogólnopolskiej
firmie specjalizującej się w naprawach urządzeń

wentylacyjno-chłodniczych. Nieszczęśliwy wypadek samochodowy, w wyniku którego doznał paraliżu kończyn dolnych, okazał się być tragicznym
końcem kariery zawodowej tego wcześniej rozchwytywanego fachowca. Mimo ogromnego zasobu
wiedzy, niemożność sprawnego poruszania ograniczyła mobilność Pana Jana, co dla jego firmy oznaczało konieczność zatrudnienia innego specjalisty.
Pracodawca nie chciał rezygnować z cennego eksperta, jednak specyfika pracy, którą wykonywał, nie
pozwalała na kontynuację kariery na dotychczasowych stanowisku.
Co na to technika webowa?
Mimo wypadku Pan Jan nadal był świetnym fachowcem. Ekspertem o ogromnym poziomie wiedzy i doświadczeniu
cenionym przez pracodawcę. Czy nieszczęśliwy wypadek musiał oznaczać
koniec kariery zawodowej? Dzisiejsza
technologia odpowiada przecząco dając dostęp do nowoczesnych aplikacji webowo-mobilnych. Narzędzia te,
służąc do organizacji i zarządzania
przedsiębiorstwem, mogą być wykorzystywane nie tylko przez osoby
sprawne fizycznie. Programiści zadbali, by dzisiejsze systemy ERP posiadały konstrukcję umożliwiającą osobie
niepełnosprawnej wykonywanie pracy na takim samym poziomie jak pełnosprawny pracownik. – Takie narzędzia pozwalają
na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych
ruchowo, które aby wykonywać zlecone zadania nie
muszą wychodzić z domu czy pracować w terenie.
Przykładem rozwiązania może być system e-Service opierający się na aplikacjach webowo-mobilnych
działających w czasie rzeczywistym – mówi Paweł
Kondratowicz z firmy QSG S.A.
Jak pracodawca Pana Jana czy inna firma chcąca
zatrudnić osobę niepełnosprawną mogłaby wykorzystać e-Service? Choćby oddając do dyspozycji
pracownika aplikację koordynatora usług. Z takiego panelu korzysta się w przeglądarce internetowej, nie ma zatem potrzeby wychodzenia z domu
czy podejmowania kłopotliwych dla osoby niepełnosprawnej kontaktów bezpośrednich. System powiązany jest w czasie rzeczywistym z pozostałymi
aplikacjami e-Service, z których korzysta mobilny
serwisant (aplikacja mobilnego lidera usług) oraz
klient danej firmy (aplikacja klienta). Dzięki webowemu charakterowi wszystkich paneli Pan Jan może
koordynować zlecane prace oraz prowadzić komunikację w czasie rzeczywistym. Pan Jan wykorzystuje aplikację koordynatora by przekazywać mobilnemu serwisantowi zlecenia, harmonizować plan jego
pracy, wspierać technicznie aspekty podejmowa-

nych działań, śledzić bieżącą pozycję (dzięki odczytowi pozycji GPS) oraz postęp realizowanych zadań.
Będąc online przyjmuje zlecenia przekazywane
przez klientów, którzy kilkoma kliknięciami w aplikacji webowej lub mobilnej wystawiają zlecenie
serwisu na dane urządzenie. Pan Jan wykorzystuje
swoją wiedzę i umiejętności by szkolić serwisantów
i udzielać im wskazówek w czasie pracy. Dzięki aplikacji mobilnej lidera usług, serwisant może przesyłać multimedia – zdjęcia, filmy lub notatki głosowe,
komunikując się w ten sposób z koordynatorem,

który przekazuje online wskazówki pomocne w rozwiązaniu danej usterki.
Nie tylko dla serwisantów!
Aplikacje webowo-mobilne służące do delegowania zadań sprawdzą się w aktywizacji zawodowej
osób niepełnosprawnych posiadających doświadczenie i umiejętności nie tylko w branży serwisowej. - Dzięki e-Service pracownik ograniczony ruchowo może koordynować oraz zarządzać pracami
technicznymi realizowanymi w biurowcach czy
apartamentowcach. Innym przykładem może być
wykorzystanie paneli webowych przy gospodarowaniu odpadami w branży komunalnej. Ponieważ
narzędzie działa w czasie rzeczywistym, niepełnosprawny pracownik może zarządzać pracami oraz
przepływem informacji pomiędzy mieszkańcami,
usługodawcą a referentem w urzędzie gminy – wylicza Paweł Kondratowicz i dodaje: - Dzięki temu
zmniejszają się koszty ponoszone przez usługodawcę, co ma bezpośredni wpływ na wysokość budżetu
danej gminy. Otrzymane w ten sposób oszczędności
pozwalają na obniżenie wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców. I nie ma to znaczenia czy
zadania te koordynuje osoba sprawna czy niepełnosprawna – dzięki aplikacjom jakość wykonywanej
pracy jest dokładnie taka sama.
czytaj dalej 
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